
رشتهمقطعساعات پايانساعت شروعروز ھفتهتاريخ امتحاننوع امتحاننام درسشماره درس

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

نظريه اعداد11_11_039
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

050_11_11
ھندسه 
ھذلولوي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 20
( محض)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 20
( محض)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 20
( محض)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)
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074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 20
( محض)

020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 رياضي - 20
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 20
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 20
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 20
( محض)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 20
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 20
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 20
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 20
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 20
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 20
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 20
( محض)

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)
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036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

نظريه اعداد11_11_039
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

050_11_11
ھندسه 
ھذلولوي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 20
( محض)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 20
( محض)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 20
( محض)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)
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086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 20
( محض)

020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 20
( محض)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 20
( محض)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 رياضي - 20
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 20
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 20
( محض)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 رياضي - 20
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 20
( محض)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 20
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 20
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 20
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 20
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 20
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 20
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 20
( محض)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 رياضي - 20
( محض)

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)
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036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 30
( كاربردي)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 30
( كاربردي)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

072_11_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

276_11_11

ذخيره و 
بازيابي 
اطaعات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)
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086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 30
( كاربردي)

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 رياضي - 30
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 30
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 30
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 30
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 30
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 30
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 30
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 30
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 30
( كاربردي)

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)
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جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 30
( كاربردي)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 30
( كاربردي)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

072_11_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

276_11_11

ذخيره و 
بازيابي 
اطaعات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)
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020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 30
( كاربردي)

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 30
( كاربردي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 30
( كاربردي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 رياضي - 30
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 30
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 30
( كاربردي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 رياضي - 30
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 30
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 30
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 30
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 30
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 30
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 30
( كاربردي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 رياضي - 30
( كاربردي)

193_11_11
شبيه سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكامپيوتري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

292_11_11
تاريخ و فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيرياضي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

307_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

308_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

309_11_11
مباني علوم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا
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320_11_11
مباني ماتريس 
ھا و جبر خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

321_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

322_11_11
مباني آناليز 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

323_11_11
مباني آناليز 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

مباني جبر11_11_325
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

326_11_11
بھينه سازي 

خطي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

328_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل با 

مشتقات جزيي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

332_11_11
جبر خطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

370_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

مباني ھندسه11_11_371
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

جبر11_11_377
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

توابع مختلط11_11_378
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

379_11_11
نظريه 

مقدماتي اعداد
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

380_11_11

حل عددي 
معاد?ت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديفرانسيل
 رياضيات و - 32
كاربردھا

381_11_11
ھندسه جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

382_11_11

مباحثي در 
رياضيات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكاربردي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

383_11_11

مباني منطق و 
نظريه مجموعه 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

384_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

385_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسراسري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

386_11_11

گروه لي 
وجبرلي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمقدماتي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

387_11_11
نظريه حلقه 

ومدول
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

388_11_11
توپولوژي جبري 

ومقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

389_11_11
نظريه اندازه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوكاربردھا
 رياضيات و - 32
كاربردھا

390_11_11
آناليزتابعي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيومقدماتي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

391_11_11
نظريه مجموع 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي فازي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

393_11_11
نرم افزارھاي 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

آموزش رياضي11_11_395
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

396_11_11
زبان تخصصي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيرياضي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

397_11_11
پروژه 

كارشناسيتشريحيكارشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

400_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا
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401_11_11
بھينه سازي 

غيرخطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

402_11_11
تركيبات 

وكاربردھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيپايگاه داده ھا11_11_403
 رياضيات و - 32
كاربردھا

404_11_11
مدارھاي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمنطقي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

406_11_11

قضيه ھاي 
سيلوونظربه 

گالوا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

آناليز عددي11_11_414
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

آناليز رياضي11_11_432
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

433_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

مباني تركيبيات11_11_457
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

فيزيك عمومي11_13_256
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي11_17_030
 رياضيات و - 32
كاربردھا

046_17_11
پروژه 

كارشناسيتشريحيكارشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمباني احتمال11_17_147
 رياضيات و - 32
كاربردھا

احتمال 11١_17_153
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

احتمال 11٢_17_154
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_155
 رياضيات و - 32
كاربردھا

156_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

157_17_11
آمار رياضي 

(برآورد يابي)
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

رگرسيون 11١_17_163
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

165_17_11
آمار رياضي ( 

آزمون فرض ھا)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

175_17_11
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبانظريه صف
 رياضيات و - 32
كاربردھا

176_17_11
آشنايي 

بانظريه تصميم
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

رگرسيون 11٢_17_180
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

021_19_11
نظريه كد 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيگذاري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضيات و - 32
كاربردھا

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضيات و - 32
كاربردھا

039_14_12
مباني تنظيم 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبودجه
 رياضيات و - 32
كاربردھا

092_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 رياضيات و - 32
كاربردھا

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضيات و - 32
كاربردھا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضيات و - 32
كاربردھا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباني اقتصاد12_21_171
 رياضيات و - 32
كاربردھا

222_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

223_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضيات و - 32
كاربردھا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضيات و - 32
كاربردھا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضيات و - 32
كاربردھا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضيات و - 32
كاربردھا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضيات و - 32
كاربردھا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضيات و - 32
كاربردھا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضيات و - 32
كاربردھا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 رياضيات و - 32
كاربردھا

مديريت مالي12_35_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

018_11_15
مباني كامپيوتر 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيو برنامه سازي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

019_11_15
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

020_11_15
ساختمان داده 
ھا و الگوريتمھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

033_11_15

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

رياضي 11١_11_113
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11٢_11_114
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيپرتوزئولوژي11_12_006

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

007_12_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيپرتوزئولوژي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

008_12_11

تشريح 
ومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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009_12_11

آزمايشگاه 
تشريح 

وموفورلوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

010_12_11
مباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

011_12_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

012_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

013_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتالوفيتھا11_12_014

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

015_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

016_12_11

زيست 
شناسي 
سلولي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

017_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
سلولي 

كارشناسيتشريحيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

018_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

019_12_11

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

020_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

021_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

022_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناسي پرتوي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

023_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

024_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_12_11
متون زيست 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

026_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمحيطي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبافت شناسي11_12_027

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبافت شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

030_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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031_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

032_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

033_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

034_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

035_12_11

ريخت زايي 
واندام زايي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرگياھان

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيژنتيك11_12_036

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

037_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

038_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجانوري ٣

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

040_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_041

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

042_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

043_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

044_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

045_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

كارشناسيتشريحيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجنين شناسي11_12_046

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

047_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيجنين شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيتكامل11_12_048

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياكولوژي11_12_049

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحياكولوژي عملي11_12_050

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

051_12_11
رشدونموگياه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

052_12_11
ويروس 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

054_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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055_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

056_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحيپايان نامه11_12_057

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_109

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

110_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشيمي 11١_14_082

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

083_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشيمي 11٢_14_084

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

085_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشيمي آلي11_14_086

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

087_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

آمارزيستي11_17_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11١_11_113
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11٢_11_114
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيپرتوزئولوژي11_12_006

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

007_12_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيپرتوزئولوژي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

008_12_11

تشريح 
ومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

009_12_11

آزمايشگاه 
تشريح 

وموفورلوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

010_12_11
مباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

011_12_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

012_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

013_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتالوفيتھا11_12_014

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

015_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

016_12_11

زيست 
شناسي 
سلولي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

017_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
سلولي 

كارشناسيتشريحيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

018_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

019_12_11

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

020_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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021_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

022_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناسي پرتوي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

023_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

024_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_12_11
متون زيست 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

026_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمحيطي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبافت شناسي11_12_027

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبافت شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

030_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

031_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

032_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

033_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

034_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

035_12_11

ريخت زايي 
واندام زايي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرگياھان

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيژنتيك11_12_036

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

037_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

038_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجانوري ٣

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

040_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_041

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

042_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

043_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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044_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

045_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

كارشناسيتشريحيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجنين شناسي11_12_046

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

047_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيجنين شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيتكامل11_12_048

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياكولوژي11_12_049

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحياكولوژي عملي11_12_050

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

051_12_11
رشدونموگياه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

052_12_11
ويروس 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

054_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

055_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

056_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحيپايان نامه11_12_057

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

315_12_11

زيست 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيايمونولوژي11_12_324

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_109

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

110_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشيمي 11١_14_082

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

083_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشيمي 11٢_14_084

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

085_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشيمي آلي11_14_086

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


087_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

214_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم زيستي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

آمارزيستي11_17_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11١_11_113
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

رياضي 11٢_11_114
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

008_12_11

تشريح 
ومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيگياھي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

009_12_11

آزمايشگاه 
تشريح 

وموفورلوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

011_12_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

012_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

013_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتالوفيتھا11_12_014

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

016_12_11

زيست 
شناسي 
سلولي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيومولكولي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

017_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
سلولي 

كارشناسيتشريحيومولكولي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

018_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعمومي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

019_12_11

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

020_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

021_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

022_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناسي پرتوي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

023_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجانوري ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

024_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبافت شناسي11_12_027

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

028_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبافت شناسي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

029_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

030_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

031_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

032_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

033_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيجانوري ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

034_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

035_12_11

ريخت زايي 
واندام زايي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرگياھان

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيژنتيك11_12_036

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

037_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

038_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجانوري ٣

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

039_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

040_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_041

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

042_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

043_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجنين شناسي11_12_046

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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047_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيجنين شناسي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيتكامل11_12_048

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياكولوژي11_12_049

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسيتشريحياكولوژي عملي11_12_050

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

051_12_11
رشدونموگياه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

052_12_11
ويروس 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسيتشريحيپايان نامه11_12_057

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

058_12_11

اصول 
وروشھاي رده 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبندي گياھان

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياكولوژي گياھي11_12_059

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

060_12_11
روشھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيتكثيرگياھان

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيزيولوژي تنش11_12_061

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياكوفيزيولوژي11_12_062

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

063_12_11
سيتوژنتيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيگياھي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

064_12_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيسيتوژنتيك

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

120_12_11

متون زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي(علوم گياھي)

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

162_12_11
مباني 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيبيوشيمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيبيوشيمي 11٢_12_313

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

315_12_11

زيست 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمولكولي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_109

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

110_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشيمي 11١_14_082

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

083_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشيمي 11٢_14_084

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

085_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشيمي آلي11_14_086

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

087_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

091_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

214_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم زيستي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

آمارزيستي11_17_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

117_13_12
آيين نگارش 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمتون علمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

018_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

019_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

020_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك پايه 11١_13_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

003_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك پايه 11٢_13_004
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

005_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 فيزيك - 20
( ھسته اي)
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فيزيك پايه 11٣_13_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

007_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٣
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيفيزيك جديد11١_13_008
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

009_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك جديد١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

010_13_11
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيتحليلي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

رياضي فيزيك 11١_13_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

رياضي فيزيك 11٢_13_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

013_13_11
مكانيك 

تحليلي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

الكترونيك 11١_13_014
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

015_13_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

019_13_11
ترموديناميك 

ومكانيك آماري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

اپتيك11_13_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه اپتيك11_13_023
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

025_13_11
فيزيك حالت 

جامد١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ علم11_13_027
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

028_13_11
فيزيك ھسته 

اي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

نسبيت11_13_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

مكانيك آماري11_13_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_13_032
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

امواج11_13_033
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

034_13_11
فيزيك نجومي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك جديد11٢_13_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

مكانيك سيا?ت11_13_037
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيليزر11_13_039
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

040_13_11
الكترومغناطيس

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

041_13_11
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيكوانتومي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

042_13_11
الكترومغناطيس

٢ 
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

043_13_11
مكانيك 

كوانتومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

045_13_11

مباني فلسفي 
مكانيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكوانتومي
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

047_13_11
حفاظت 

دربرابرپرتوھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك رآكتور11١_13_048
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

053_13_11

آشكارسازھاو
سيستمھاي 
اندازه گيري 

ھسته اي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

055_13_11
فيزيك ھسته 

اي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)
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056_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك ھسته 

كارشناسيتشريحياي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينظريه گروھھا11_13_058
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

067_13_11
فيزيك 

محيطزيست
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

068_13_11
شتاب دھنده 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيھاي ذرات
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

243_13_11
شيمي ھسته 

اي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

002_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

003_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

015_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيسازي
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

017_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيزبان تخصصي12_12_160
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 فيزيك - 20
( ھسته اي)
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018_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

019_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

020_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك پايه 11١_13_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

003_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك پايه 11٢_13_004
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

005_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك پايه 11٣_13_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

007_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٣

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيفيزيك جديد11١_13_008

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

009_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك جديد١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

010_13_11
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيتحليلي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

رياضي فيزيك 11١_13_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

رياضي فيزيك 11٢_13_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

013_13_11
مكانيك 

تحليلي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

الكترونيك 11١_13_014
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

015_13_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

019_13_11
ترموديناميك 

ومكانيك آماري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

اپتيك11_13_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه اپتيك11_13_023

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

025_13_11
فيزيك حالت 

جامد١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ علم11_13_027

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

028_13_11
فيزيك ھسته 

اي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي
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نسبيت11_13_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

مكانيك آماري11_13_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسيتشريحيپروژه11_13_032

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

امواج11_13_033
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

034_13_11
فيزيك نجومي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك جديد11٢_13_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

مكانيك سيا?ت11_13_037
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيليزر11_13_039

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

040_13_11
الكترومغناطيس

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

041_13_11
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيكوانتومي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

042_13_11
الكترومغناطيس

٢ 
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

043_13_11
مكانيك 

كوانتومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

045_13_11

مباني فلسفي 
مكانيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكوانتومي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينظريه گروھھا11_13_058

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

اپتيك كاربردي11_13_062
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

063_13_11
اسپكتروسكوپ

ي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كاربردھاي ليزر11_13_064
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

067_13_11
فيزيك 

محيطزيست
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

002_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

003_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

015_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيسازي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

017_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيزبان تخصصي12_12_160

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

018_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

019_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

020_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك پايه 11١_13_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)
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003_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك پايه 11٢_13_004
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

005_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك پايه 11٣_13_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

007_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٣
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيفيزيك جديد11١_13_008
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

009_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك جديد١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

010_13_11
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيتحليلي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

رياضي فيزيك 11١_13_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

رياضي فيزيك 11٢_13_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

013_13_11
مكانيك 

تحليلي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

الكترونيك 11١_13_014
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

015_13_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

019_13_11
ترموديناميك 

ومكانيك آماري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

اپتيك11_13_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه اپتيك11_13_023
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

الكترونيك 11٢_13_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

025_13_11
فيزيك حالت 

جامد١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

026_13_11
فيزيك حالت 

جامد٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ علم11_13_027
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

028_13_11
فيزيك ھسته 

اي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

نسبيت11_13_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

مكانيك آماري11_13_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسيتشريحيپروژه11_13_032
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

امواج11_13_033
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

034_13_11
فيزيك نجومي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك جديد11٢_13_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

مكانيك سيا?ت11_13_037
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

038_13_11
فيزيك قطعات 

نيمه رسانا١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيليزر11_13_039
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

040_13_11
الكترومغناطيس

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

041_13_11
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيكوانتومي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

042_13_11
الكترومغناطيس

٢ 
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

043_13_11
مكانيك 

كوانتومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)
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045_13_11

مباني فلسفي 
مكانيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكوانتومي
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيبلورشناسي11_13_057
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينظريه گروھھا11_13_058
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

065_13_11
فيزيك ?يه 
ھاي نازك

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

066_13_11
ابررسانايي 

وكاربردآن
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

067_13_11
فيزيك 

محيطزيست
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

002_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

003_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

015_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيسازي
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

017_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيزبان تخصصي12_12_160
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 فيزيك - 38
(حالت جامد)
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039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

260_11_11
رياضيات پيش 

دانشگاھي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 10
( دبيري)

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

223_13_11
فيزيك پيش 
دانشگاھي

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 10
( دبيري)

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 10
( دبيري)

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 10
( دبيري)

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 10
( دبيري)

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 10
( دبيري)

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 10
( دبيري)

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 10
( دبيري)

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 10
( دبيري)

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 10
( دبيري)

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 10
( دبيري)

028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتزموادآلي11_14_029
 شيمي - 10
( دبيري)
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031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 10
( دبيري)

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 10
( دبيري)

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 10
( دبيري)

036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 10
( دبيري)

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 10
( دبيري)

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 10
( دبيري)

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 10
( دبيري)

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 10
( دبيري)

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 10
( دبيري)

050_14_11
اصول 

بيوشيمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

058_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

060_14_11

بررسي متون 
شيمي 

دبيرستان
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

239_14_11
شيمي پيش 

دانشگاھي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 10
( دبيري)

264_11_12
سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيواندازه گيري
 شيمي - 10
( دبيري)

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي
 شيمي - 10
( دبيري)

266_11_12
توليدوكاربردمواد

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيآموزشي
 شيمي - 10
( دبيري)

267_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 شيمي - 10
( دبيري)

268_11_12
روشھاوفنون 

تدريس
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

269_11_12
اصول وفلسفه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيآموزش وپرورش

 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسيتشريحيتمرين دبيري 12١_11_270
 شيمي - 10
( دبيري)

تمرين دبيري 12٢_11_273
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 10
( دبيري)

258_12_12
زبان پيش 

دانشگاھي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 شيمي - 10
( دبيري)

171_17_12

روانشناسي 
كودكي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونوجواني
 شيمي - 10
( دبيري)

172_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي
 شيمي - 10
( دبيري)

418_20_12
معارف 

اسaمي ١
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

419_20_12
معارف 

اسaمي ٢
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)
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420_20_12
اخaق وتربيت 

اسaمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

421_20_12

انقaب 
اسaمي 

وريشه ھاي آن
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

تاريخ اسaم12_20_422
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

متون اسaمي12_20_423
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

008_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 20
گرايش محض

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 20
گرايش محض

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 20
گرايش محض

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 20
گرايش محض

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 20
گرايش محض

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 20
گرايش محض

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 20
گرايش محض

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 20
گرايش محض
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028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتزموادآلي11_14_029
 شيمي - 20
گرايش محض

030_14_11
گرافيك ونقشه 

كارشناسيتشريحيخواني
 شيمي - 20
گرايش محض

031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

033_14_11
اصول صنايع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيشيميايي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتشريحيتمرين پژوھش11_14_034
 شيمي - 20
گرايش محض

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 20
گرايش محض

039_14_11
طيف سنجي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمولكولي
 شيمي - 20
گرايش محض

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 20
گرايش محض

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

042_14_11
شيمي آلي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيفلزي
 شيمي - 20
گرايش محض

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 20
گرايش محض

044_14_11
شيمي ھسته 

اي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

046_14_11
شيمي فيزيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآلي
 شيمي - 20
گرايش محض

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 20
گرايش محض

048_14_11
كارگاه 

كارشناسيتشريحيياشيشه گري
 شيمي - 20
گرايش محض

049_14_11
نظريه گروه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدرشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

051_14_11
شيمي سطح 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوحالت جامد
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيشيمي دارويي11_14_052
 شيمي - 20
گرايش محض

053_14_11
تجزيه نمونه 
كارشناسيتشريحيھاي حقيقي

 شيمي - 20
گرايش محض

055_14_11
روش تجزيه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيمقاديربسياركم
 شيمي - 20
گرايش محض

056_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيپليمر
 شيمي - 20
گرايش محض

057_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي پليمر
 شيمي - 20
گرايش محض

061_14_11
تاريخ علم 

شيمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

245_14_11
اصول 

بيوشيمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

246_14_11

آزمايشگاه 
اصول 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 20
گرايش محض

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 شيمي - 20
گرايش محض
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 شيمي - 20
گرايش محض

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 شيمي - 20
گرايش محض

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 شيمي - 20
گرايش محض

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 شيمي - 20
گرايش محض

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 شيمي - 20
گرايش محض

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 شيمي - 20
گرايش محض

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 شيمي - 20
گرايش محض

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 شيمي - 20
گرايش محض

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 شيمي - 20
گرايش محض

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

008_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 20
گرايش محض

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 20
گرايش محض

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 20
گرايش محض

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 20
گرايش محض
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كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 20
گرايش محض

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 20
گرايش محض

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 20
گرايش محض

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 20
گرايش محض

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 20
گرايش محض

028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتزموادآلي11_14_029
 شيمي - 20
گرايش محض

030_14_11
گرافيك ونقشه 

كارشناسيتشريحيخواني
 شيمي - 20
گرايش محض

031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

033_14_11
اصول صنايع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيشيميايي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتشريحيتمرين پژوھش11_14_034
 شيمي - 20
گرايش محض

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 20
گرايش محض

039_14_11
طيف سنجي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمولكولي
 شيمي - 20
گرايش محض

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 20
گرايش محض

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

042_14_11
شيمي آلي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيفلزي
 شيمي - 20
گرايش محض

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 20
گرايش محض

044_14_11
شيمي ھسته 

اي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

046_14_11
شيمي فيزيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآلي
 شيمي - 20
گرايش محض

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 20
گرايش محض

048_14_11
كارگاه 

كارشناسيتشريحيياشيشه گري
 شيمي - 20
گرايش محض

049_14_11
نظريه گروه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدرشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

051_14_11
شيمي سطح 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوحالت جامد
 شيمي - 20
گرايش محض
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كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيشيمي دارويي11_14_052
 شيمي - 20
گرايش محض

053_14_11
تجزيه نمونه 
كارشناسيتشريحيھاي حقيقي

 شيمي - 20
گرايش محض

055_14_11
روش تجزيه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيمقاديربسياركم
 شيمي - 20
گرايش محض

074_14_11
كاربردالكترونيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيدرشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحينانو شيمي11_14_294
 شيمي - 20
گرايش محض

312_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحينانوشيمي

 شيمي - 20
گرايش محض

317_14_11

مباني و كاربرد 
نانو فناوري در 

كارشناسيتشريحيعلوم پايه
 شيمي - 20
گرايش محض

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 20
گرايش محض

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 20
گرايش محض

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 20
گرايش محض

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 شيمي - 20
گرايش محض

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 شيمي - 20
گرايش محض

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 شيمي - 20
گرايش محض

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 شيمي - 20
گرايش محض

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 شيمي - 20
گرايش محض

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 شيمي - 20
گرايش محض

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 شيمي - 20
گرايش محض

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 شيمي - 20
گرايش محض

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 شيمي - 20
گرايش محض

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 شيمي - 20
گرايش محض

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 شيمي - 20
گرايش محض

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)
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026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

008_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 40
( كاربردي)

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 40
( كاربردي)

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 40
( كاربردي)

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 40
( كاربردي)

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 40
( كاربردي)

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 40
( كاربردي)

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 40
( كاربردي)

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 40
( كاربردي)

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 40
( كاربردي)

028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 40
( كاربردي)

030_14_11
گرافيك ونقشه 

كارشناسيتشريحيخواني
 شيمي - 40
( كاربردي)

031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 40
( كاربردي)

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيتمرين پژوھش11_14_034
 شيمي - 40
( كاربردي)

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 40
( كاربردي)
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036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 40
( كاربردي)

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 40
( كاربردي)

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 40
( كاربردي)

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 40
( كاربردي)

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 40
( كاربردي)

048_14_11
كارگاه 

كارشناسيتشريحيياشيشه گري
 شيمي - 40
( كاربردي)

055_14_11
روش تجزيه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيمقاديربسياركم
 شيمي - 40
( كاربردي)

056_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيپليمر
 شيمي - 40
( كاربردي)

057_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي پليمر
 شيمي - 40
( كاربردي)

خوردگي فلزات11_14_062
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

063_14_11

اصول 
محاسبات 

شيمي صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

064_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيصنعتي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

065_14_11
الكتروشيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيصنعتي
 شيمي - 40
( كاربردي)

066_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيوتكنولوژي رنگ
 شيمي - 40
( كاربردي)

068_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي صنعتي
 شيمي - 40
( كاربردي)

071_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيصنعتي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

072_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيوتكنولوژي نفت
 شيمي - 40
( كاربردي)

074_14_11
كاربردالكترونيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيدرشيمي
 شيمي - 40
( كاربردي)

078_14_11

اصول تصفيه 
آب وپسابھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيصنعتي
 شيمي - 40
( كاربردي)

278_14_11

كارآموزي 
تابستاني 

گزارش 
نويسي 
كارشناسيتشريحيوسمينار

 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحينانو شيمي11_14_294
 شيمي - 40
( كاربردي)

312_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحينانوشيمي

 شيمي - 40
( كاربردي)

317_14_11

مباني و كاربرد 
نانو فناوري در 

كارشناسيتشريحيعلوم پايه
 شيمي - 40
( كاربردي)

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 40
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 40
( كاربردي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 شيمي - 40
( كاربردي)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 40
( كاربردي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 شيمي - 40
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 شيمي - 40
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 شيمي - 40
( كاربردي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 شيمي - 40
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 شيمي - 40
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 شيمي - 40
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 شيمي - 40
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 شيمي - 40
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 شيمي - 40
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 شيمي - 40
( كاربردي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 شيمي - 40
( كاربردي)

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11١_11_096
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11٢_11_097
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

098_11_11
نظريه گراف 

كارشناسيتستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11١_13_089
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11٢_13_090
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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091_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي11_15_064

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي11_15_074

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

076_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

078_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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082_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

083_15_11
نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيزبانھاوماشينھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

088_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

090_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

وفني
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

093_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيپروژه11_15_098

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ھوش مصنوعي11_15_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

110_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

112_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

114_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

115_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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116_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

117_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_118

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

119_15_11
مھندسي 

اينترنت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

121_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

128_15_11

تحليل 
وطراحي شي 

گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

129_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

134_15_11

مباحث 
پيشرفته 

درمھندسي 
نرم افزار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

425_20_12
تاريخ تحليلي 

صدراسaم
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11١_11_096
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11٢_11_097
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11١_13_089
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11٢_13_090
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

091_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي11_15_064

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي11_15_074

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

076_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

078_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

082_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

083_15_11
نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيزبانھاوماشينھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

088_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

093_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيپروژه11_15_098

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ھوش مصنوعي11_15_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

110_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

112_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

114_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

115_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

116_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

117_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_118

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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119_15_11
مھندسي 

اينترنت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

121_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

128_15_11

تحليل 
وطراحي شي 

گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

134_15_11

مباحث 
پيشرفته 

درمھندسي 
نرم افزار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

249_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيو فني

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

267_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

101_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

135_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

136_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

137_15_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

138_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

141_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

144_15_11
اقتصادمھندس

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيي
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

145_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

147_15_11
شبكه ھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري ١

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

148_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

149_15_11
سيستم ھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

150_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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152_15_11
شبكه ھاي 
كامپيوتري ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

153_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

154_15_11
سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيچندرسانه اي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

155_15_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

ھوش مصنوعي11_15_156
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

158_15_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

159_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

248_15_11
ارائه مطالب 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلمي و فني

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

076_17_11
آمارواحتما?ت 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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099_18_12
اصول ومباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمديريت
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

001_11_15

مھندسي 
فناوري 

اطaعات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

002_11_15
تجارت 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

003_11_15

مھندسي 
فناوري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعات ٢
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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005_11_15

مباني 
الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيديجيتال
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

006_11_15
پروژه فناوري 

كارشناسيتشريحياطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

008_11_15

مباحث 
نودرفناوري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي15_11_010
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

012_11_15

فناوري 
اطaعات (براي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديران )
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسيتشريحيكارآموزي15_11_021
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

001_12_15

مديريت وكنترل 
پروژه ھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيفناوري اطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

002_12_15

مديريت 
استراتژيك 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفناوري اطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

رياضي 11١_11_028
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11٢_11_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

004_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھندسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

005_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

006_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينوري

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

007_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستي١(ماكروفسيل )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

008_16_11
رسوب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

نقشه برداري11_16_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيكاني شناسي11_16_010

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

011_16_11

ديرينه 
شناسي 

٢(ميكروفسيل 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

012_16_11
زبان تخصصي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيژئومورفولوژي11_16_013

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

014_16_11

سنگ 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

015_16_11
سنگ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيشناسي آذرين

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_016

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

017_16_11
محيطھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيژئوشيمي11_16_018

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

پترولوژي11_16_020
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

021_16_11

سنگ 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدگرگوني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

022_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاك شناسي11_16_023

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

024_16_11
زمين شناسي 

ساختماني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_16_11

آبھاي 
زيرزميني 

(ھيدروژئولوژي)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_16_11
عمليات زمين 
كارشناسيتشريحيشناسي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

ژئوفيزيك11_16_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_030

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

031_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزلزله شناسي11_16_032

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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033_16_11

تخمين 
وارزيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيذخائرمعدني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

035_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

037_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدريايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

038_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمحيطزيست

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

040_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيموادانرژي زا

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

041_16_11
زمين شناسي 

زيرزميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيمينرالوگرافي11_16_042

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

072_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

073_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

076_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

077_16_11

آزمايشگاه 
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيامار و احتمال11_16_210

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

214_16_11
آب شناسي 
(ھيدرولوژي)

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

215_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11١_11_028
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11٢_11_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

004_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھندسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

005_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

006_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينوري

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

007_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستي١(ماكروفسيل )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

008_16_11
رسوب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

نقشه برداري11_16_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيكاني شناسي11_16_010

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

011_16_11

ديرينه 
شناسي 

٢(ميكروفسيل 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

012_16_11
زبان تخصصي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيژئومورفولوژي11_16_013

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

014_16_11

سنگ 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

015_16_11
سنگ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيشناسي آذرين

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_016

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

017_16_11
محيطھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيژئوشيمي11_16_018

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

پترولوژي11_16_020
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

021_16_11

سنگ 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدگرگوني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

022_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاك شناسي11_16_023

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

024_16_11
زمين شناسي 

ساختماني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_16_11

آبھاي 
زيرزميني 

(ھيدروژئولوژي)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_16_11
عمليات زمين 
كارشناسيتشريحيشناسي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

ژئوفيزيك11_16_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_030

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

031_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزلزله شناسي11_16_032

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

033_16_11

تخمين 
وارزيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيذخائرمعدني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

035_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

037_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدريايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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038_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمحيطزيست

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

040_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيموادانرژي زا

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

041_16_11
زمين شناسي 

زيرزميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيمينرالوگرافي11_16_042

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

053_16_11
اصول سنجش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيازدور

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

065_16_11
لرزه زمين 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيساخت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

066_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمھندسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

072_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

073_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

076_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

077_16_11

آزمايشگاه 
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك خاك11_16_175

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

208_16_11
مباني 

ھيدروليك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيامار و احتمال11_16_210

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

214_16_11
آب شناسي 
(ھيدرولوژي)

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

215_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيژئوتوريسم11_16_245

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيميكروفاسيس11_16_246

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

ترموديناميك11_16_247
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

248_16_11GIS كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآشنايي با

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11١_11_028
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 11
شناسي

رياضي 11٢_11_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 11
شناسي

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 11
شناسي

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 11
شناسي

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 11
شناسي

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019
 زمين - 11
شناسي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيآمار مقدماتي11_16_305
 زمين - 11
شناسي

306_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي
 زمين - 11
شناسي

307_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي
 زمين - 11
شناسي

308_16_11
بلور شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينوري
 زمين - 11
شناسي

309_16_11
مباني كاني 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

310_16_11
رسوب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

311_16_11
سنگ ھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيرسوبي
 زمين - 11
شناسي

312_16_11
سنگ ھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآذرين
 زمين - 11
شناسي

313_16_11
سنگ ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدگرگوني
 زمين - 11
شناسي

314_16_11

ديرينه 
شناسي - 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيماكروفسيل

 زمين - 11
شناسي

315_16_11
ريز ديرينه 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_316
 زمين - 11
شناسي

317_16_11
زمين شناسي 

ساختاري
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_318
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_319
 زمين - 11
شناسي

320_16_11
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيشيمي
 زمين - 11
شناسي

زمين فيزيك11_16_321
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 11
شناسي

نقشه برداري11_16_322
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 11
شناسي

323_16_11

سامانه 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيجغرافيايي
 زمين - 11
شناسي

324_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران
 زمين - 11
شناسي

325_16_11
عمليات زمين 
كارشناسيتشريحيشناسي ايران

 زمين - 11
شناسي

326_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياقتصادي
 زمين - 11
شناسي

327_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت
 زمين - 11
شناسي

آبھاي زيرزميني11_16_328
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 11
شناسي

329_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمھندسي
 زمين - 11
شناسي

331_16_11
متون علمي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي
 زمين - 11
شناسي

332_16_11
زمين شناسي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيزيست محيطي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيسنجش از دور11_16_333
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيكانه نگاري11_16_334
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريز رخساره ھا11_16_335
 زمين - 11
شناسي

336_16_11
ارزيابي ذخائر 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمعدني
 زمين - 11
شناسي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزلزله شناسي11_16_337
 زمين - 11
شناسي

339_16_11
لرز ه زمين 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيساخت
 زمين - 11
شناسي

340_16_11
زمين شناسي 

زيرسطحي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 11
شناسي

341_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 11
شناسي

342_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

345_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدريايي
 زمين - 11
شناسي

346_16_11
محيط ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي
 زمين - 11
شناسي

آب شناسي11_16_347
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 11
شناسي

349_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي
 زمين - 11
شناسي

350_16_11
زمين ريخت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك خاك11_16_351
 زمين - 11
شناسي

354_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي
 زمين - 11
شناسي

355_16_11
منابع انرژي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيزمين
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاك شناسي11_16_356
 زمين - 11
شناسي

374_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي
 زمين - 11
شناسي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 زمين - 11
شناسي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 زمين - 11
شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 زمين - 11
شناسي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 زمين - 11
شناسي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 زمين - 11
شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زمين - 11
شناسي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 11
شناسي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 11
شناسي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 زمين - 11
شناسي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 زمين - 11
شناسي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 زمين - 11
شناسي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 زمين - 11
شناسي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 زمين - 11
شناسي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 زمين - 11
شناسي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 زمين - 11
شناسي

رياضي 11١_11_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

رياضي 11٢_11_031
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

نقشه برداري11_16_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

012_16_11
زبان تخصصي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

017_16_11
محيطھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيژئوشيمي11_16_018

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

022_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

026_16_11

آبھاي 
زيرزميني 

(ھيدروژئولوژي)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

ژئوفيزيك11_16_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_030

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

033_16_11

تخمين 
وارزيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيذخائرمعدني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

035_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

038_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمحيطزيست

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)
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041_16_11
زمين شناسي 

زيرزميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيمينرالوگرافي11_16_042

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيبلورشناسي11_16_043

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيكاني شناسي11_16_044

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيديرينه شناسي11_16_045

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

046_16_11

رسوب 
شناسي 

وسنگ 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_048

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

049_16_11

سنگ 
شناسي آذرين 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيودگرگوني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

051_16_11
زمين شناسي 

ساختاري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

053_16_11
اصول سنجش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيازدور

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_055

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

056_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصحرايي ١

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

057_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

058_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

060_16_11
كانيھاوسنگھاي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستي صنعتي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

062_16_11

اصول 
اكتشافات 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيمعدني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

063_16_11
آب شناسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

064_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي ٢

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

065_16_11
لرزه زمين 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيساخت

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

066_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمھندسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_16_067

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

068_16_11

زمين شناسي 
ساختاري 

كارشناسيتشريحيكاربردي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)
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070_16_11

سنجش 
ازدوردرزمين 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

072_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

073_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

075_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيتاريخي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

076_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

077_16_11

آزمايشگاه 
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيفيزيكي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك خاك11_16_175

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيزمين پزشكي11_16_176

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

208_16_11
مباني 

ھيدروليك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيامار و احتمال11_16_210

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

214_16_11
آب شناسي 
(ھيدرولوژي)

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

215_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيژئوتوريسم11_16_245

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيميكروفاسيس11_16_246

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

ترموديناميك11_16_247
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

248_16_11GIS كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآشنايي با

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

441_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيكاربردي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

084_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

085_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

086_11_11
رياضي براي 

آمار
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

آناليزرياضي 11١_11_087
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

آناليزرياضي 11٢_11_088
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

آناليزعددي 11١_11_089
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

مباني رياضيات11_11_090
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

021_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستينويسي

022_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيآمارواحتمال11_17_024

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_025

026_17_11
احتمال 

وكاربردآن
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي
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027_17_11
جبرخطي 
١براي آمار

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

028_17_11
روشھاي نمونه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيگيري ١

029_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي11_17_030

031_17_11
روشھاي نمونه 

گيري ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

آماررياضي 11١_17_032
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

آماررياضي 11٢_17_033
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

034_17_11
روشھاي 
ناپارامتري

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

035_17_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

رگرسيون11_17_036
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

037_17_11
طرح 

آزمايشھاي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

038_17_11

آشنايي 
بانظريه صف 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبندي

039_17_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

042_17_11
كنترل كيفيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري

043_17_11
روشھاي 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيپيشرفته آمار

044_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

گسسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

045_17_11
محاسبات 

آماري باكامپيوتر
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

046_17_11
پروژه 

آمار - 10كارشناسيتشريحيكارشناسي

048_17_11
طرح 

آزمايشھاي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

049_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

پيوسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

آمار - 10كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

آمار - 10كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

424_20_12
انقaب 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمباني اقتصاد12_21_023

075_22_12
مباني جمعيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

076_22_12
مباني جامعه 

آمار - 10كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران
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025_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

026_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

028_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

039_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

084_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

085_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

086_11_11
رياضي براي 

آمار
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

آناليزرياضي 11١_11_087
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

آناليزرياضي 11٢_11_088
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

آناليزعددي 11١_11_089
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

مباني رياضيات11_11_090
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

021_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستينويسي

022_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيآمارواحتمال11_17_024

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_025

026_17_11
احتمال 

وكاربردآن
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

027_17_11
جبرخطي 
١براي آمار

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

028_17_11
روشھاي نمونه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيگيري ١

029_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي11_17_030

031_17_11
روشھاي نمونه 

گيري ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

آماررياضي 11١_17_032
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

آماررياضي 11٢_17_033
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

034_17_11
روشھاي 
ناپارامتري

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

035_17_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

رگرسيون11_17_036
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

037_17_11
طرح 

آزمايشھاي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

038_17_11

آشنايي 
بانظريه صف 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبندي

039_17_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

042_17_11
كنترل كيفيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري

043_17_11
روشھاي 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيپيشرفته آمار

044_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

گسسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي
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045_17_11
محاسبات 

آماري باكامپيوتر
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

046_17_11
پروژه 

آمار - 10كارشناسيتشريحيكارشناسي

048_17_11
طرح 

آزمايشھاي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

049_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

پيوسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

400_12_12
آشنايي با 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

429_15_12
تربيت بدني 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

424_20_12
انقaب 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمباني اقتصاد12_21_023

075_22_12
مباني جمعيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

076_22_12
مباني جامعه 

آمار - 10كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

025_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

026_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

028_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

039_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

044_33_12
دانش خانواده 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

307_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

308_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

309_11_11
مباني علوم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

320_11_11
مباني ماتريس 
ھا و جبر خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

321_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا
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322_11_11
مباني آناليز 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

323_11_11
مباني آناليز 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

مباني تركيبيات11_11_324
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

326_11_11
بھينه سازي 

خطي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

391_11_11
نظريه مجموع 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي فازي
 آمار و - 13
كاربردھا

393_11_11
نرم افزارھاي 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

400_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

401_11_11
بھينه سازي 

غيرخطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

402_11_11
تركيبات 

وكاربردھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

آناليز عددي11_11_414
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

فيزيك عمومي11_13_256
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمباني احتمال11_17_147
 آمار و - 13
كاربردھا

احتمال 11١_17_153
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

احتمال 11٢_17_154
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_155
 آمار و - 13
كاربردھا

156_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

157_17_11
آمار رياضي 

(برآورد يابي)
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

158_17_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

160_17_11
روشھاي نمونه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيگيري ١
 آمار و - 13
كاربردھا

161_17_11
روشھاي نمونه 

گيري ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

رگرسيون 11١_17_163
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

165_17_11
آمار رياضي ( 

آزمون فرض ھا)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

166_17_11
طرح 

آزمايشھاي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

167_17_11
روشھاي 
ناپارامتري

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

168_17_11
طرح 

آزمايشھاي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

170_17_11

روشھاي چند 
متغيره پيوسته 

١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

171_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري
 آمار و - 13
كاربردھا

173_17_11
محاسبات 

آماري
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

174_17_11
پروژه 

كارشناسيتشريحيكارشناسي
 آمار و - 13
كاربردھا

175_17_11
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبانظريه صف
 آمار و - 13
كاربردھا

176_17_11
آشنايي 

بانظريه تصميم
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

178_17_11

آشنايي با 
احتمال و آمار 

فازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

179_17_11

روش ھاي چند 
متغيره پيوسته 

٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

رگرسيون 11٢_17_180
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا
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181_17_11

روشھاي چند 
متغيره 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

شبيه سازي11_17_208
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

209_17_11
آشنايي با 

نظريه اطaع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 آمار و - 13
كاربردھا

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 آمار و - 13
كاربردھا

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 آمار و - 13
كاربردھا

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 آمار و - 13
كاربردھا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 آمار و - 13
كاربردھا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباني اقتصاد12_21_171
 آمار و - 13
كاربردھا

222_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي
 آمار و - 13
كاربردھا

223_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 آمار و - 13
كاربردھا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 آمار و - 13
كاربردھا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 آمار و - 13
كاربردھا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 آمار و - 13
كاربردھا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 آمار و - 13
كاربردھا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 آمار و - 13
كاربردھا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 آمار و - 13
كاربردھا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 آمار و - 13
كاربردھا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 آمار و - 13
كاربردھا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 آمار و - 13
كاربردھا

018_11_15
مباني كامپيوتر 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيو برنامه سازي

 آمار و - 13
كاربردھا

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن
 علوم - 10
كامپيوتر

102_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

103_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر
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104_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

105_11_11
جبرخطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

آناليزعددي 11١_11_106
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

107_11_11
نظريه 

محاسبات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

فيزيك پايه 11١_13_098
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

فيزيك پايه 11٢_13_099
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

100_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

كارشناسيتشريحي(الكتريسته )
 علوم - 10
كامپيوتر

اصول كامپيوتر11١_15_161
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

اصول كامپيوتر11٢_15_162
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

164_15_11
ساختمان داده 

ھاوالگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

165_15_11
نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياتوماتھاوزبانھا
 علوم - 10
كامپيوتر

166_15_11

طراحي 
وتحليل 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

167_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي
 علوم - 10
كامپيوتر

پايگاه داده ھا11_15_169
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

170_15_11
اصول طراحي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر11١_15_171
 علوم - 10
كامپيوتر

172_15_11

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

منطق11_15_173
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

174_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

175_15_11
پروژه (علوم 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر)
 علوم - 10
كامپيوتر

176_15_11

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت
 علوم - 10
كامپيوتر

آمارواحتمال 11١_17_077
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

آمارواحتمال 11٢_17_078
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

001_19_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيخطي
 علوم - 10
كامپيوتر

002_19_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيغيرخطي
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحينرم افزاررياضي11_19_003
 علوم - 10
كامپيوتر

آناليزعددي 11٢_19_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

005_19_11

طراحي 
ھندسي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيكامپيوتري

 علوم - 10
كامپيوتر

006_19_11

تحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياطaعاتي

 علوم - 10
كامپيوتر
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007_19_11

متدولوژي 
ساخت 

سيستم ھاي 
اطaعاتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

008_19_11
مديريت پروژه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاي نرم افزاري
 علوم - 10
كامپيوتر

009_19_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

010_19_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ريزپردازنده 11١_19_011
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ھوش مصنوعي11_19_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

013_19_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

014_19_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

015_19_11
سيستم ھاي 

شي گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

016_19_11
مستندسازي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

017_19_11

روش تحقيق 
وگزارش 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستينويسي

 علوم - 10
كامپيوتر

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 علوم - 10
كامپيوتر

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 علوم - 10
كامپيوتر

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستياصول مديريت12_18_101
 علوم - 10
كامپيوتر

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 علوم - 10
كامپيوتر

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 علوم - 10
كامپيوتر

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 علوم - 10
كامپيوتر

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 علوم - 10
كامپيوتر

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 علوم - 10
كامپيوتر

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 علوم - 10
كامپيوتر

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 علوم - 10
كامپيوتر

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 علوم - 10
كامپيوتر

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 علوم - 10
كامپيوتر

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 علوم - 10
كامپيوتر
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039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 علوم - 10
كامپيوتر

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 علوم - 10
كامپيوتر

307_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

308_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

309_11_11
مباني علوم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

320_11_11
مباني ماتريس 
ھا و جبر خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

321_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

322_11_11
مباني آناليز 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

323_11_11
مباني آناليز 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

مباني تركيبيات11_11_324
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

مباني جبر11_11_325
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

326_11_11
بھينه سازي 

خطي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

330_11_11

مباني منطق و 
نظريه مجموعه 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

331_11_11
مباني نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيمحاسبه
 علوم - 10
كامپيوتر

332_11_11
جبر خطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

393_11_11
نرم افزارھاي 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

401_11_11
بھينه سازي 

غيرخطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

آناليز عددي11_11_414
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

نظريه محاسبه11_11_416
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

فيزيك عمومي11_13_256
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

155_15_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ھوش مصنوعي11_15_156
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

159_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

166_15_11

طراحي 
وتحليل 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي
 علوم - 10
كامپيوتر

170_15_11
اصول طراحي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

175_15_11
پروژه (علوم 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر)
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمباني احتمال11_17_147
 علوم - 10
كامپيوتر

020_19_11
مباحثي در 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيعلوم كامپيوتر
 علوم - 10
كامپيوتر
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 علوم - 10
كامپيوتر

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 علوم - 10
كامپيوتر

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 علوم - 10
كامپيوتر

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 علوم - 10
كامپيوتر

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 علوم - 10
كامپيوتر

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباني اقتصاد12_21_171
 علوم - 10
كامپيوتر

222_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي
 علوم - 10
كامپيوتر

223_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 علوم - 10
كامپيوتر

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 علوم - 10
كامپيوتر

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 علوم - 10
كامپيوتر

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 علوم - 10
كامپيوتر

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 علوم - 10
كامپيوتر

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 علوم - 10
كامپيوتر

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 علوم - 10
كامپيوتر

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 علوم - 10
كامپيوتر

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 علوم - 10
كامپيوتر

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 علوم - 10
كامپيوتر

018_11_15
مباني كامپيوتر 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيو برنامه سازي

 علوم - 10
كامپيوتر

019_11_15
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

020_11_15
ساختمان داده 
ھا و الگوريتمھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

033_11_15

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر15_11_078
 علوم - 10
كامپيوتر

پايگاه داده ھا15_11_079
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

رياضيات وآمار11_11_121
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
معماري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


003_20_11
درك وبيان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمحيط
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيان معماري 11١_20_004
 مھندسي - 10
معماري

005_20_11
كارگاه مصالح 

كارشناسيتشريحيوساخت
 مھندسي - 10
معماري

006_20_11

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمعماري ١
 مھندسي - 10
معماري

007_20_11
ھندسه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيكاربردي

 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري 11٢_20_008
 مھندسي - 10
معماري

009_20_11

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمعماري ٢
 مھندسي - 10
معماري

010_20_11
ھندسه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيمناظرومرايا
 مھندسي - 10
معماري

011_20_11
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمعماري
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيايستايي11_20_012
 مھندسي - 10
معماري

013_20_11
مصالح 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيساختماني
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيطرح معماري 11١_20_014
 مھندسي - 10
معماري

015_20_11
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيبامعماري جھان
 مھندسي - 10
معماري

016_20_11

برداشت 
ازبناھاي 

كارشناسيتشريحيتاريخي
 مھندسي - 10
معماري

017_20_11

مقاومت مصالح 
وسازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيفلزي
 مھندسي - 10
معماري

نقشه برداري11_20_018
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11٢_20_019
 مھندسي - 10
معماري

020_20_11

آشنايي 
بامعماري 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيساختمان 11١_20_021
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيروستا11١_20_022
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11٣_20_023
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيروستا11٢_20_024
 مھندسي - 10
معماري

025_20_11

ساختمان 
٢وگزارش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكارگاه
 مھندسي - 10
معماري
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026_20_11
تنظيم شرايط 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمحيطي
 مھندسي - 10
معماري

027_20_11

آشنايي 
بامعماري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعاصر
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11۴_20_028
 مھندسي - 10
معماري

029_20_11

تاسيسات 
الكتريكي (نور 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيو صدا)
 مھندسي - 10
معماري

030_20_11
سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبتني
 مھندسي - 10
معماري

031_20_11
مباني نظري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمعماري
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي فني11_20_032
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11۵_20_033
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمتره وبرآورد11_20_034
 مھندسي - 10
معماري

035_20_11
تحليل فضاھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
معماري

036_20_11
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمكانيكي
 مھندسي - 10
معماري

037_20_11

آشنايي 
بامباني برنامه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيريزي كالبدي
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسيتشريحيطرح نھايي11_20_038
 مھندسي - 10
معماري

039_20_11

مديريت 
وتشكيaت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاه
 مھندسي - 10
معماري

040_20_11
آشنايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبامرمت ابنيه
 مھندسي - 10
معماري

041_20_11
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر معماري
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي11_20_042
 مھندسي - 10
معماري

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
معماري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
معماري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
معماري
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
معماري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
معماري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
معماري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
معماري

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
معماري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
معماري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
معماري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
معماري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
معماري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
معماري

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
معماري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
معماري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
معماري

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

092_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

215_15_11

كاربردكامپيوتردر
اقتصادكشاورز

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمار11٢_17_085

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

003_21_11

مديريت آفات 
وبيماريھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگياھي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

004_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

006_21_11
ماشينھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

008_21_11

آشنايي 
باشيوه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخوداشتغالي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

009_21_11
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

010_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

011_21_11

آبياري واقليم 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار11_21_012

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

013_21_11

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيروستايي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

014_21_11
اقتصادتوليدكشا

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

017_21_11
مساحي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيونقشه برداري

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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018_21_11

اصول ترويج 
وآموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

019_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

020_21_11
اقتصادتوسعه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

021_21_11

حسابداري 
واحدھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

022_21_11

اصول تبديل 
ونگھداري 

فرآورده ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

023_21_11
اقتصادومديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمنابع طبيعي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادرياضي11_21_024

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

025_21_11

تھيه وارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

026_21_11
سياست 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

027_21_11

بازاريابي 
محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

028_21_11

مديريت 
واحدھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيزراعي ودامي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

029_21_11

روشھاي 
تحقيق 

دراقتصادكشاورز
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_21_030

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

031_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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032_21_11

تجارت بين 
المللي 

محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي11_21_033

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسيتشريحيپروژه11_21_034

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

035_21_11

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 11١_21_036

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادكaن 11٢_21_037

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصادايران11_21_038

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيپول وبانكداري11_21_039

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

040_21_11
مديريت منابع 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآبي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

041_21_11
زراعت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيخصوصي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

165_12_12

متون زبان 
خارجي 

دراقتصادكشاورز
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12١_21_025

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 11
صنايع

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 11
صنايع

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

180_15_11

كاربردكامپيوتردر
مھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

256_15_11
راھبري رايانه 

ICDLكارشناسيتشريحي
 مھندسي - 11
صنايع

079_17_11

كاربردآمارواحتما
ل درمھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 11
صنايع
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001_22_11
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 11
صنايع

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

003_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي
 مھندسي - 11
صنايع

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005
 مھندسي - 11
صنايع

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢
 مھندسي - 11
صنايع

007_22_11
اقتصادمھندس

ي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008
 مھندسي - 11
صنايع

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١
 مھندسي - 11
صنايع

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 11
صنايع

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي
 مھندسي - 11
صنايع

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

017_22_11
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيعوامل انساني
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمھندس ارزش11_22_018
 مھندسي - 11
صنايع

019_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

021_22_11
برنامه ريزي 

توليد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

022_22_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

023_22_11

ارزيابي فني 
واقتصادي طرح 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

024_22_11
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع
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025_22_11
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

026_22_11

تئوري صف 
ومدل ھاي 

احتمالي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

027_22_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل ونقل
 مھندسي - 11
صنايع

028_22_11

سيستم ھاي 
پرداخت حقوق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيودستمزد
 مھندسي - 11
صنايع

029_22_11

تجزيه وتحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعاتي

 مھندسي - 11
صنايع

030_22_11
تئوري تصميم 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيگيري
 مھندسي - 11
صنايع

031_22_11

ايمني 
وبھداشت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصنعتي
 مھندسي - 11
صنايع

مديريت فناوري11_22_032
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

033_22_11
نظريه فازي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيوكاربردآن
 مھندسي - 11
صنايع

034_22_11

مباحث منتخب 
درمھندسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصنايع
 مھندسي - 11
صنايع

075_22_11

يك درس از 
ساير رشته 

كارشناسيتشريحيھاي مھندسي
 مھندسي - 11
صنايع

098_22_11

كارآموزي 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيصنايع
 مھندسي - 11
صنايع

274_11_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيزندگي
 مھندسي - 11
صنايع

275_11_12

مھارتھاي 
تحصيلي 

درنظام آموزش 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيازراه دور

 مھندسي - 11
صنايع

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي12_12_162
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 11
صنايع

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 11
صنايع

063_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيحسابداري
 مھندسي - 11
صنايع

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 11
صنايع
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 11
صنايع

173_17_12

خaقيت حل 
مساله 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوتفكرراھبردي
 مھندسي - 11
صنايع

102_18_12
اصول مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيوسازماندھي

 مھندسي - 11
صنايع

103_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري
 مھندسي - 11
صنايع

104_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه
 مھندسي - 11
صنايع

105_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمديريت
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياصول بازاريابي12_18_106
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_107
 مھندسي - 11
صنايع

108_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مھندسي - 11
صنايع

109_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك
 مھندسي - 11
صنايع

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 11
صنايع

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 11
صنايع

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادعمومي12_21_024
 مھندسي - 11
صنايع

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
صنايع

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
صنايع

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 11
صنايع

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 11
صنايع

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 11
صنايع

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 11
صنايع

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 11
صنايع

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 11
صنايع
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 11
صنايع

027_34_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكارآفريني
 مھندسي - 11
صنايع

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

180_15_11

كاربردكامپيوتردر
مھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

001_22_11
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

017_22_11
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيعوامل انساني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمھندس ارزش11_22_018

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

019_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

021_22_11
برنامه ريزي 

توليد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

022_22_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

023_22_11

ارزيابي فني 
واقتصادي طرح 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

024_22_11
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

025_22_11
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

026_22_11

تئوري صف 
ومدل ھاي 

احتمالي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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027_22_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل ونقل

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

028_22_11

سيستم ھاي 
پرداخت حقوق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيودستمزد

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

029_22_11

تجزيه وتحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعاتي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

030_22_11
تئوري تصميم 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيگيري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

031_22_11

ايمني 
وبھداشت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصنعتي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

مديريت فناوري11_22_032
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

033_22_11
نظريه فازي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيوكاربردآن

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

034_22_11

مباحث منتخب 
درمھندسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصنايع

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

075_22_11

يك درس از 
ساير رشته 

كارشناسيتشريحيھاي مھندسي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_22_077

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

078_22_11

كاربرد آمار 
واحتمال در 
مھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

080_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

081_22_11

كارآموزي 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيصنايع

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي12_12_162

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

063_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيحسابداري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

173_17_12

خaقيت حل 
مساله 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوتفكرراھبردي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

102_18_12
اصول مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيوسازماندھي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

103_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

104_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

105_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمديريت

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياصول بازاريابي12_18_106

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_107

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

108_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

109_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادعمومي12_21_024

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

027_34_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكارآفريني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

057_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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060_11_12

مقدمات 
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

061_11_12

آموزش 
وپرورش پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

062_11_12
قصه گويي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيونمايش خaق

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

063_11_12

روش تدريس 
علوم تجربي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

064_11_12

آموزش 
ھنرنقاشي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكاردستي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

065_11_12

آشنايي 
بامفاھيم 

وروش تدريس 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيرياضيات

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

066_11_12

آشنايي 
بافعاليتھاي 

تربيتي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_11_12

حركات 
ورزشي 

وسرودھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاص كودكان

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان آموزي12_11_068

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12١_11_069

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

070_11_12
اصول بھداشت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيوكمكھاي اوليه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

071_11_12

بھداشت 
وتغذيه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمادروكودك

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسيتشريحيكارعملي 12٢_11_072

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيمشاوره كودك12_11_073

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

074_11_12

تربيت بدني 
(ورزش 

وبازيھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدبستاني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

075_11_12

تھيه 
وكاربردموادوو

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيسايل آموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

076_11_12

مديريت 
مراكزپيش 
دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12٣_11_077

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

078_11_12

اخaق 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(اصلي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

042_12_12

متون زبان 
تخصصي پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيادبيات كودكان12_13_112

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

103_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزش خواندن

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

104_17_12
روانشناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيبازي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

017_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

057_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

060_11_12

مقدمات 
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

061_11_12

آموزش 
وپرورش پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

062_11_12
قصه گويي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيونمايش خaق

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

063_11_12

روش تدريس 
علوم تجربي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

064_11_12

آموزش 
ھنرنقاشي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكاردستي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

065_11_12

آشنايي 
بامفاھيم 

وروش تدريس 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيرياضيات

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

066_11_12

آشنايي 
بافعاليتھاي 

تربيتي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_11_12

حركات 
ورزشي 

وسرودھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاص كودكان

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان آموزي12_11_068

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسيتشريحيكارعملي 12١_11_069

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

070_11_12
اصول بھداشت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيوكمكھاي اوليه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

071_11_12

بھداشت 
وتغذيه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمادروكودك

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12٢_11_072

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيمشاوره كودك12_11_073

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

074_11_12

تربيت بدني 
(ورزش 

وبازيھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدبستاني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

075_11_12

تھيه 
وكاربردموادوو

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيسايل آموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

076_11_12

مديريت 
مراكزپيش 
دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12٣_11_077

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

078_11_12

اخaق 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(اصلي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

042_12_12

متون زبان 
تخصصي پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيادبيات كودكان12_13_112

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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103_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزش خواندن

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

104_17_12
روانشناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيبازي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

017_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

010_15_11

كاربردمقدمات 
كامپيوتردرمدير

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستييت آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_11_12
آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

017_11_12

آموزش 
وپرورش 
ابتدايي 

،راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيومتوسطه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

021_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

024_11_12
اصول مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

025_11_12
اصول برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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028_11_12

روابط انساني 
درسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

029_11_12

نظارت 
وراھنمايي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتعليماتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرآموزشگاه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_11_12

مسائل 
نوجوانان 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوجوانان

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_11_12

سازمان 
وقوانين آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

034_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرسازمانھا

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

035_11_12

راھنمايي 
تحصيلي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوشغلي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

036_11_12

روشھاي 
ارزشيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

037_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

039_11_12

پروژه 
تحقيقاتي 
كارشناسيتشريحي(سمينار)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_11_12
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي درسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_12_12

متون زبان 
خارجه 

درمديريت 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_12_12

متون زبان 
خارجه 

(دربرنامه ريزي 
آموزشي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرسي )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

099_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيشخصيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

100_17_12

روانشناسي 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرتعليم وتربيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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003_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_21_12

مباني 
امورمالي 

وتنظيم بودجه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيدر٠٠٠

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_15_11

كاربردمقدمات 
كامپيوتردرمدير

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستييت آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_11_12
آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

017_11_12

آموزش 
وپرورش 
ابتدايي 

،راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيومتوسطه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

021_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

024_11_12
اصول مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

025_11_12
اصول برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

028_11_12

روابط انساني 
درسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

029_11_12

نظارت 
وراھنمايي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتعليماتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرآموزشگاه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_11_12

مسائل 
نوجوانان 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوجوانان

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_11_12

سازمان 
وقوانين آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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034_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرسازمانھا

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

035_11_12

راھنمايي 
تحصيلي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوشغلي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

036_11_12

روشھاي 
ارزشيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

037_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

039_11_12

پروژه 
تحقيقاتي 
كارشناسيتشريحي(سمينار)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_11_12
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي درسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_12_12

متون زبان 
خارجه 

درمديريت 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_12_12

متون زبان 
خارجه 

(دربرنامه ريزي 
آموزشي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرسي )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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016_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

099_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيشخصيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

100_17_12

روانشناسي 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرتعليم وتربيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

003_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_21_12

مباني 
امورمالي 

وتنظيم بودجه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيدر٠٠٠

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

042_11_12
فناوري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

043_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

051_11_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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062_11_12
قصه گويي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيونمايش خaق

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان آموزي12_11_068

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

076_11_12

مديريت 
مراكزپيش 
دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيودبستاني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

078_11_12

اخaق 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(اصلي)

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

079_11_12

روش تدريس 
مھارت خواندن 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدردبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

080_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس 

رياضيات 
درپيش 

دبستان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12١_11_081

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

082_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس علوم 

تجربي درپيش 
دبستان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

083_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس علوم 
قرآن درپيش 

دبستان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

084_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس 

ھنردرپيش 
دبستان 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسيتشريحيپروژه تحقيقاتي12_11_085

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_11_086

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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087_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

088_11_12
ادبيات كودكان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيونوجوانان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

350_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزش خواندن

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

351_11_12

حركات 
ورزشي و 

سرود ھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاص

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

352_11_12

آشنايي با 
فعاليتھاي 
تربيتي و 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياجتماعي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

353_11_12

اصول بھداشت 
و كمك ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياوليه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

043_12_12

زبان تخصصي 
(آموزش پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيودبستاني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

054_17_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتحصيلي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

104_17_12
روانشناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيبازي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

008_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_11_12
آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

037_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_11_12
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي درسي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

042_11_12
فناوري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

043_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

044_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

045_11_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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046_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكتابخانه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

047_11_12
مسائل آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش ايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

048_11_12

درآمدي 
برنقش ادبيات 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدرمدارس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12١_11_049

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيمديريت كaس12_11_050

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

051_11_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

052_11_12

برنامه ريزي 
آموزش فني -

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيحرفه اي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

053_11_12

درآمدي 
برنقش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيھنردرمدارس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتشريحيپروژه كارعملي12_11_054

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_11_055

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

354_11_12

كاربرد كامپيوتر 
در مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

355_11_12
اصول برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

356_11_12

نظارت و 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتعليماتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

357_11_12

روشھاي 
ارزشيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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358_11_12

مباني امور 
مالي و تنظيم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيبودجه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

020_12_12

زبان تخصصي 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرسي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

003_12_11
فيزيولوژي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياعصاب وغدد
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005
 راھنمايي - 73
و مشاوره

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني
 راھنمايي - 73
و مشاوره

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده
 راھنمايي - 73
و مشاوره

006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش
 راھنمايي - 73
و مشاوره

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009
 راھنمايي - 73
و مشاوره
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090_11_12
فناوري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

093_11_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيرواني ١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

094_11_12

مسائل جوانان 
ونوجوانان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرايران ومعاصر
 راھنمايي - 73
و مشاوره

095_11_12
خانواده 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينابسامان
 راھنمايي - 73
و مشاوره

096_11_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيارتباطي كaس
 راھنمايي - 73
و مشاوره

098_11_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيبازي درماني12_11_099
 راھنمايي - 73
و مشاوره

101_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسالمندان

 راھنمايي - 73
و مشاوره

102_11_12

مديريت 
مراكزراھنمايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيومشاوره
 راھنمايي - 73
و مشاوره

103_11_12
نھادخانواده 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسيتشريحيپروژه كارعملي12_11_104
 راھنمايي - 73
و مشاوره

359_11_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

360_11_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

361_11_12

راھنمايي و 
مشاوره 

شغلي و 
نظريه ھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمربوط به آن

 راھنمايي - 73
و مشاوره

362_11_12

روابط انساني 
و بھبود آن در 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيسازمانھا
 راھنمايي - 73
و مشاوره

363_11_12

نظريه ھاي 
مشاوره و روان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرماني ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

364_11_12
كاربرد كامپيوتر 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر روانشناسي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367
 راھنمايي - 73
و مشاوره

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

 راھنمايي - 73
و مشاوره
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408_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيرشد ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

409_11_12

راھنمايي و 
مشاوره 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيگروھي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 راھنمايي - 73
و مشاوره

449_11_12

نظريه ھاي 
مشاوره و روان 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدرماني ١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسيتشريحيكارورزي 12١_11_450
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_11_451
 راھنمايي - 73
و مشاوره

044_12_12
زبان تخصصي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمشاوره
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 راھنمايي - 73
و مشاوره

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 راھنمايي - 73
و مشاوره

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 راھنمايي - 73
و مشاوره

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

 راھنمايي - 73
و مشاوره

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه
 راھنمايي - 73
و مشاوره

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار
 راھنمايي - 73
و مشاوره

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

 راھنمايي - 73
و مشاوره
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056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

106_17_12

روانشناسي 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_107
 راھنمايي - 73
و مشاوره

108_17_12
مددكاري 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياجتماعي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

109_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيروانپزشكي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري
 راھنمايي - 73
و مشاوره

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 راھنمايي - 73
و مشاوره

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 راھنمايي - 73
و مشاوره

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 راھنمايي - 73
و مشاوره

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 راھنمايي - 73
و مشاوره

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 راھنمايي - 73
و مشاوره

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 راھنمايي - 73
و مشاوره

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 راھنمايي - 73
و مشاوره

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 راھنمايي - 73
و مشاوره

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 راھنمايي - 73
و مشاوره

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 راھنمايي - 73
و مشاوره

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 راھنمايي - 73
و مشاوره

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 راھنمايي - 73
و مشاوره

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

045_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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047_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

049_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

050_12_12
فنون يادگيري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

051_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيمفاھيم ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

052_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

053_12_12
ساخت زبان 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيفارسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينگارش فارسي12_12_054
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

055_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

056_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

057_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

058_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

059_12_12

آشنايي 
باادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصرايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

061_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

062_12_12

نمونه ھاي 
نثرساده 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

063_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

064_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_065
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_067
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيواژه شناسي12_12_068
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

069_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

070_12_12

نمونه ھاي 
شعرساده 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

071_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيادبي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

072_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيپيشرفته ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

073_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

075_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

076_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمطبوعاتي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

077_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيواسناد١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

078_12_12

بررسي مقابله 
اي ساخت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمله
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

079_12_12
اصول ومباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستينظري ترجمه

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

080_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيپيشرفته ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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082_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

083_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيتحقيق ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

084_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

085_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمطبوعاتي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

087_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

088_12_12
روش تدريس 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

089_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيسياسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

090_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

091_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتحقيق ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

092_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

094_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستياقتصادي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

095_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيواسناد٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

096_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

097_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

098_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشفاھي ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

099_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيداستان ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

100_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت وشنود12١_12_101
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت وشنود12٢_12_102
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

103_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحينواروفيلم
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

270_12_12
زبان عمومي 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستي(دانشپذيري)

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

045_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

047_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

049_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

050_12_12
فنون يادگيري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

051_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيمفاھيم ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

052_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

053_12_12
ساخت زبان 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيفارسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينگارش فارسي12_12_054
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

055_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

056_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

057_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

058_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

059_12_12

آشنايي 
باادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصرايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

061_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

062_12_12

نمونه ھاي 
نثرساده 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

063_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

064_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_065
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_067
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيواژه شناسي12_12_068
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

069_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

070_12_12

نمونه ھاي 
شعرساده 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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071_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيادبي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

072_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيپيشرفته ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

073_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

075_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

076_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمطبوعاتي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

077_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيواسناد١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

078_12_12

بررسي مقابله 
اي ساخت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمله
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

079_12_12
اصول ومباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستينظري ترجمه

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

080_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيپيشرفته ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

082_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

083_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيتحقيق ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

084_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

085_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمطبوعاتي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

087_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

088_12_12
روش تدريس 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

089_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيسياسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

090_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

091_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتحقيق ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

092_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

094_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستياقتصادي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

095_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيواسناد٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

096_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

097_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

098_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشفاھي ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

099_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيداستان ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

100_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت وشنود12١_12_101
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت وشنود12٢_12_102
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

103_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحينواروفيلم
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

270_12_12
زبان عمومي 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستي(دانشپذيري)

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقواعدعربي 12١_13_001
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيقرائت عربي 12١_13_002
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

003_13_12

نظم ١بخش 
١رودكي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيومنوچھري
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

004_13_12

نظم ١بخش 
٢فرخي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيوكسايي

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

005_13_12
نثر١تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيبيھقي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيقواعدعربي 12٢_13_006
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقرائت عربي 12٢_13_007
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

008_13_12
آيين نگارش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوويرايش ١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

009_13_12

نظم ٢بخش 
١رستم 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوسھراب

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

010_13_12

نثر٢بخش 
١سياستنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوقابوسنامه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيقواعدعربي 12٣_13_011
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقرائت عربي 12٣_13_012
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتاريخ ادبيات 12١_13_013
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

014_13_12
آيين نگارش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوويرايش ٢
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

015_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفارسي ١

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

016_13_12

نظم ٢بخش 
٢رستم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيواسفنديار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

017_13_12

نظم ٢بخش 
٣سي قصيده 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيازناصرخسرو
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

018_13_12
نثر٢بخش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي٢كشف ا?سرار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيقرائت عربي 12۴_13_019
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيقواعدعربي 12۴_13_020
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

021_13_12
تاريخ زبان 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

022_13_12

مرجع 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوروش تحقيق
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

023_13_12
نظم ٣بخش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١خاقاني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

024_13_12
نظم ٣بخش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستي٢مسعودسعد
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيقرائت عربي 12۵_13_025
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

026_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفارسي ٢

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

027_13_12
نظم ٣بخش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٣نظامي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

028_13_12

نظم ۴بخش 
١مثنوي مولوي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

029_13_12
نثر٣بخش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١كليله ودمنه ١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

030_13_12
زبان خارجه 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيتخصصي ١

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستينقدادبي12_13_031
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ ادبيات 12٢_13_032
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمعاني وبيان 12١_13_033
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

034_13_12
زبان خارجه 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتخصصي ٢

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

035_13_12
نظم ۴بخش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستي٢مثنوي ٢
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

036_13_12

نظم ۴بخش 
٣منطق 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيالطيرعطار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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037_13_12

نثر٣بخش 
٢كليله ودمنه 
٢وچھارمقاله 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينظامي عروضي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيبديع12_13_038
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

039_13_12
مباني عرفان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوتصوف
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

040_13_12

تاثيرقرآن 
وحديث درادب 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتاريخ ادبيات 12٣_13_041
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

042_13_12
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمعاصر١نظم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

043_13_12

نظم ۵بخش 
١بوستان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسعدي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

044_13_12
نظم ۴بخش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي۴حديقه سنايي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

045_13_12

نثر٣بخش 
٣گلستان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسعدي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

046_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١نظم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

047_13_12
متون تفسيري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

048_13_12
ادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصر٢نثر
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

049_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٢نثر
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

050_13_12

نظم ۵بخش 
٢غزليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيوقصايدسعدي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

051_13_12
نظم ۵بخش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستي٣حافظ١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينثر۴مرصادالعباد12_13_052
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

053_13_12
مقدمات زبان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشناسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانواع ادبي12_13_054
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

055_13_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيقرآني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمعاني وبيان 12٢_13_056
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

057_13_12
نظم ۵بخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستي۴حافظ٢
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

058_13_12
نظم ۵بخش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستي۵صائب
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعروض وقافيه12_13_059
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

216_13_12

فارسي 
عمومي 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي(دانشپذيري)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

015_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفارسي ١

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

026_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفارسي ٢

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

039_13_12
مباني عرفان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوتصوف
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

046_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١نظم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

049_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٢نثر
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

055_13_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيقرآني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعروض وقافيه12_13_059
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

260_13_12

عربي١ 
قسمت اول: 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستي(قواعد و متون)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

261_13_12

متون نظم(١) 
پيشگامان نظم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

262_13_12
آيين نگارش و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيويرايش
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

263_13_12

متون نثر(١) 
متون ادبي- 

تاريخي با تاكيد 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيبر تاريخ بيھقي

 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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264_13_12
بaغت ١ 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي(معاني)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

265_13_12

مرجع 
شناسي و 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق(١)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

266_13_12
بaغت ٢ (بديع 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو بيان)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

267_13_12

متون نظم(٢) 
قسمت اول: 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشاھنامه (١)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

268_13_12

متون نثر(٢) 
متون ادبي- 
داستاني با 

تاكيد بر كليله 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيو دمنه

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

269_13_12

عربي ٢ 
قسمت دوم: 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستي(قواعد و متون)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

270_13_12

متون نظم (٢) 
قسمت سوم: 

قصايد ناصر 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيخسرو

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

271_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ١ 

(پيش از اسaم 
تا آغاز دوره 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيسلجوقيان)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

272_13_12

متون نظم (٢) 
قسمت دوم: 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيشاھنامه(٢)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيادبيات عاميانه12_13_273
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

274_13_12

متون نثر (٣) 
متون ادبي- 

تعليمي با 
تاكيد بر 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيگلستان

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

275_13_12

عربي ٣ 
قسمت سوم: 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي(قواعد و متون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

276_13_12

متون نثر (۴) 
متون ادبي- 

عرفاني با 
تاكيد بر مرصاد 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيالعباد
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

277_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت اول: 

شاعران حوزه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيادبي خراسان

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

278_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت دوم: 
شاعران حوزه 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيادبي عراق
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

279_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ٢ ( 
ازآغاز دوره 

سلجوقيان تا 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدوره مغول)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

280_13_12

عربي ۴ 
قسمت 

چھارم:(قواعد 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيو متون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

281_13_12
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيقسمت اول
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

282_13_12

متون منتخب 
نثر ادبي-

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتعليمي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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283_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت سوم: 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستينظامي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

284_13_12

عربي ۵ 
قسمت پنجم : 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستي(قواعد و متون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

285_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيچھارم: خاقاني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

286_13_12
زبان تخصصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيقسمت دوم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

287_13_12

متون نثر (۵) 
متون تفسيري 

با تاكيد بر 
كشف ا?سرار 

و تفسير 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيابوالفتوح

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

288_13_12
متون نظم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيغنايي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

289_13_12

تاثير قرآن و 
حديث در ادب 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

290_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ٣ ( 

ازدوره مغول تا 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدوره صفويه)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

291_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت اول 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي:اشعار سنايي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

292_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت دوم 
:مثنوي ھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعطار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكليات نقد ادبي12_13_293
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

294_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ۴ ( 

ازدوره صفويه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتا مشروطه)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

295_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت سوم 

:مثنوي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيمعنوي(١)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

296_13_12

عربي ۶ 
قسمت ششم 

: (قواعد و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمتون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

297_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت 

چھارم:مثنوي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمعنوي (٢)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

298_13_12
ادبيات كودك و 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستينوجوان
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

299_13_12

جريان 
شناسي شعر 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمعاصر ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

300_13_12
نظريه ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيادبي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

301_13_12
كليات ادبيات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتطبيقي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

302_13_12
متون نظم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيعرفاني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

303_13_12

متون نظم (۵) 
قسمت اول: 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشعار سعدي

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

304_13_12
تاريخ زبان 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

305_13_12

جريان 
شناسي نثر 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصر ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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306_13_12

متون نظم( 
۵)قسمت 

دوم: اشعار 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيحافظ

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

307_13_12

متون نظم( ۵) 
قسمت سوم: 

صائب و 
شاعران سبك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيھندي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

308_13_12
كارگاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيويراستاري(١)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

309_13_12
كارگاه مقاله 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستينويسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

310_13_12

كارگاه روش 
تصحيح نسخه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي خطي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

311_13_12
كارگاه فرھنگ 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستينويسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

264_11_11
رياضي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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017_17_11
مباني روش 

تحقيق
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

035_18_11
جمعيت 

كارشناسيتستيوتنظيم خانواده

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

262_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسيتستيمقدماتي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقواعدعربي 12١_13_001

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيقرائت عربي 12١_13_002

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

003_13_12

نظم ١بخش 
١رودكي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيومنوچھري

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

004_13_12

نظم ١بخش 
٢فرخي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيوكسايي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

005_13_12
نثر١تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيبيھقي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيقواعدعربي 12٢_13_006

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقرائت عربي 12٢_13_007

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيقواعدعربي 12٣_13_011

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقرائت عربي 12٣_13_012

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتاريخ ادبيات 12١_13_013

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

015_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفارسي ١

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيقرائت عربي 12۴_13_019

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيقواعدعربي 12۴_13_020

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

026_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفارسي ٢

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ ادبيات 12٢_13_032

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمعاني وبيان 12١_13_033

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيبديع12_13_038

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

039_13_12
مباني عرفان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوتصوف

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

040_13_12

تاثيرقرآن 
وحديث درادب 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتاريخ ادبيات 12٣_13_041

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

042_13_12
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمعاصر١نظم

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

046_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١نظم

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

048_13_12
ادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصر٢نثر

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

049_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٢نثر

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

053_13_12
مقدمات زبان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشناسي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانواع ادبي12_13_054

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمعاني وبيان 12٢_13_056

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعروض وقافيه12_13_059

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كشف ا?سرار12_13_063
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

064_13_12
سياست نامه 

وقابوس نامه
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

رستم وسھراب12_13_065
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

066_13_12
رستم 

واسفنديار
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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067_13_12

سي قصيده 
ازناصرخسرووم

سعودسعد
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

068_13_12
پروژه (پژوھش 

عملي )
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

069_13_12
ادبيات كودك 

ونوجوان
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

خاقاني12_13_070
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

071_13_12

بوستان 
وغزليات 

وقصايدسعدي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كليله ودمنه12_13_072
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

073_13_12
كارگاه نگارش 

وويرايش
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

حافظ12١_13_074
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

075_13_12
بيان شفاھي 

نظم ونثر
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

076_13_12

مرجع 
شناسي 
تخصصي

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

منطق الطير12_13_077
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

078_13_12
گلستان 

سعدي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

079_13_12
آيين نگارش 

وويرايش
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

مثنوي12_13_080
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

نظامي12_13_081
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

حافظ12٢_13_082
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

مرصادالعباد12_13_083
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

حديقه سنايي12_13_084
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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صائب تبريزي12_13_085
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

نقدادبي12_13_086
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

211_13_12

زبان وادبيات 
فارسي 
كارشناسيتستيمقدماتي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

زبان تخصصي12_25_003
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسيتستيعربي مقدماتي12_30_021

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

012_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

10 - 
حسابداري

013_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 
درمديريت

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

10 - 
حسابداري

011_15_11
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوكاربردكامپيوتر
10 - 
حسابداري

018_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت
10 - 
حسابداري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
10 - 
حسابداري
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
10 - 
حسابداري

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

10 - 
حسابداري

018_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
10 - 
حسابداري

019_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي 12١_14_020
10 - 
حسابداري

021_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
10 - 
حسابداري

022_14_12
حسابداري 

ميانه ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

10 - 
حسابداري

023_14_12
حسابداري 

ميانه ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٢_14_024
10 - 
حسابداري

025_14_12
حسابداري 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته ١

10 - 
حسابداري

026_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢
10 - 
حسابداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_027
10 - 
حسابداري

028_14_12
حسابداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمالياتي
10 - 
حسابداري

029_14_12
حسابداري 
پيشرفته ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12١_14_030
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

10 - 
حسابداري

031_14_12

اصول تنظيم 
وكنترل بودجه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيدولتي
10 - 
حسابداري

032_14_12

حسابداري 
وحسابرسي 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيحسابرسي 12٢_14_033
10 - 
حسابداري

034_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣
10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12٢_14_035
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

10 - 
حسابداري

036_14_12
مباحث جاري 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرحسابداري

10 - 
حسابداري

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
10 - 
حسابداري

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
10 - 
حسابداري

111_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي
10 - 
حسابداري

090_18_12

ماليه عمومي 
وخطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولتھا

10 - 
حسابداري

091_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
10 - 
حسابداري

092_18_12

روشھاي 
تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيوماخذشناسي
10 - 
حسابداري

093_18_12
پژوھش 

عملياتي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

10 - 
حسابداري

094_18_12
پژوھش 

عملياتي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_095
10 - 
حسابداري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
حسابداري
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
10 - 
حسابداري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
10 - 
حسابداري

018_21_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصاد١
10 - 
حسابداري

019_21_12
اصول علم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصاد٢
10 - 
حسابداري

020_21_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
10 - 
حسابداري

021_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
10 - 
حسابداري

070_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_016
10 - 
حسابداري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
10 - 
حسابداري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
حسابداري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
10 - 
حسابداري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
10 - 
حسابداري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
10 - 
حسابداري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
حسابداري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
10 - 
حسابداري

012_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

10 - 
حسابداري

013_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 
درمديريت

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

10 - 
حسابداري

011_15_11
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوكاربردكامپيوتر
10 - 
حسابداري

018_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت
10 - 
حسابداري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
10 - 
حسابداري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
10 - 
حسابداري

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

10 - 
حسابداري

018_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
10 - 
حسابداري

019_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي 12١_14_020
10 - 
حسابداري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


021_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
10 - 
حسابداري

022_14_12
حسابداري 

ميانه ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

10 - 
حسابداري

023_14_12
حسابداري 

ميانه ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٢_14_024
10 - 
حسابداري

025_14_12
حسابداري 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته ١

10 - 
حسابداري

026_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢
10 - 
حسابداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_027
10 - 
حسابداري

028_14_12
حسابداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمالياتي
10 - 
حسابداري

029_14_12
حسابداري 
پيشرفته ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12١_14_030
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

10 - 
حسابداري

031_14_12

اصول تنظيم 
وكنترل بودجه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيدولتي
10 - 
حسابداري

032_14_12

حسابداري 
وحسابرسي 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيحسابرسي 12٢_14_033
10 - 
حسابداري

034_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣
10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12٢_14_035
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

10 - 
حسابداري

036_14_12
مباحث جاري 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرحسابداري

10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
10 - 
حسابداري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
10 - 
حسابداري

111_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي
10 - 
حسابداري

090_18_12

ماليه عمومي 
وخطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولتھا

10 - 
حسابداري

091_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
10 - 
حسابداري

092_18_12

روشھاي 
تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيوماخذشناسي
10 - 
حسابداري

093_18_12
پژوھش 

عملياتي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

10 - 
حسابداري

094_18_12
پژوھش 

عملياتي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_095
10 - 
حسابداري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
حسابداري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
10 - 
حسابداري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
10 - 
حسابداري
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
10 - 
حسابداري

018_21_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصاد١
10 - 
حسابداري

019_21_12
اصول علم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصاد٢
10 - 
حسابداري

020_21_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
10 - 
حسابداري

021_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
10 - 
حسابداري

070_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_016
10 - 
حسابداري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
10 - 
حسابداري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
حسابداري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
10 - 
حسابداري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
10 - 
حسابداري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
10 - 
حسابداري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
حسابداري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
10 - 
حسابداري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
10 - 
حسابداري

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

012_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيحسابداري

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)
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017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

022_14_12
حسابداري 

ميانه ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

025_14_12
حسابداري 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته ١

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

026_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

028_14_12
حسابداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمالياتي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

029_14_12
حسابداري 
پيشرفته ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

مديريت مالي 12١_14_030
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

032_14_12

حسابداري 
وحسابرسي 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيحسابرسي 12٢_14_033

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

034_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

مديريت مالي 12٢_14_035
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

036_14_12
مباحث جاري 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرحسابداري

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

039_14_12
مباني تنظيم 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبودجه

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

046_14_12
پژوھش 
عملياتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

103_14_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_14_104

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

105_14_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_14_106

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي 12١_14_107

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٢_14_108

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

110_14_12
حسابداري 

ميانه ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)
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031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

017_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

004_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_001

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشيمي11_14_001

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

014_15_11
آشنايي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيباكامپيوتر

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

115_11_12

سنجش 
واندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتربيت بدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

263_11_12

مباني برنامه 
ريزي آموزش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمتوسطه

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

264_11_12
سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيواندازه گيري

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

266_11_12
توليدوكاربردمواد

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيآموزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

267_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

269_11_12
اصول وفلسفه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيآموزش وپرورش

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسيتشريحيتمرين دبيري 12١_11_270

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسيتشريحيتمرين دبيري 12٢_11_271

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

272_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

158_12_12
متون خارجي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيتخصصي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

001_15_12
آمادگي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيجسماني ١

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

002_15_12
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

003_15_12
آناتومي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيانساني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه وورزش12_15_004

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

005_15_12
تنيس روي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيميز١-عملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

006_15_12
واليبال 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي١_عملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

007_15_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيوورزش

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

008_15_12

حركت 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

009_15_12
واليبال ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

010_15_12
دووميداني ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحركات اصaحي12_15_011

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

012_15_12
رشدوتكامل 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيحركتي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

013_15_12
دووميداني ٢-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

014_15_12
بدمينتون ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

015_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيورزشي ١

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستييادگيري حركتي12_15_016

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

017_15_12
فوتبال ١-

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

018_15_12
بدمينتون ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي خواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

019_15_12
ھندبال ١-

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

020_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوورزش معلولين

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي
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021_15_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتربيت بدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

022_15_12

مباني رواني 
واجتماعي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتربيت بدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشنا١-عملي12_15_023

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

024_15_12
بسكتبال ١-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

025_15_12

مديريت 
سازمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

026_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيورزشي ٢

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكمكھاي اوليه12_15_027

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

028_15_12
ژيمناستيك ١-

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

029_15_12
كشتي ١-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

030_15_12

تنيس روي 
ميز٢-عملي -

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشنا٢-عملي12_15_031

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

032_15_12
تاريخ تربيت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

033_15_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

034_15_12
ژيمناستيك ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

035_15_12
بسكتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

036_15_12

مقدمات 
بيومكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

037_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرمدارس

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

038_15_12

مديريت 
وطرزاجراي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمسابقات

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

039_15_12
فوتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

040_15_12

ھندبال ٢-
عملي -
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيخواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

041_15_12
كشتي ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

042_15_12

آمادگي 
جسماني ٢-

عملي -
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلم تمرين12_15_047

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي
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171_17_12

روانشناسي 
كودكي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونوجواني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

172_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

017_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

004_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_001

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشيمي11_14_001

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

014_15_11
آشنايي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيباكامپيوتر

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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115_11_12

سنجش 
واندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتربيت بدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

159_12_12
متون خارجي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيتخصصي ٢

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

001_15_12
آمادگي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيجسماني ١

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

002_15_12
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

003_15_12
آناتومي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيانساني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

005_15_12
تنيس روي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيميز١-عملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

006_15_12
واليبال 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي١_عملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

008_15_12

حركت 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

009_15_12
واليبال ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

010_15_12
دووميداني ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحركات اصaحي12_15_011

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

012_15_12
رشدوتكامل 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيحركتي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

013_15_12
دووميداني ٢-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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014_15_12
بدمينتون ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

015_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيورزشي ١

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستييادگيري حركتي12_15_016

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

018_15_12
بدمينتون ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي خواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

019_15_12
ھندبال ١-

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

020_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوورزش معلولين

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

021_15_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتربيت بدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

022_15_12

مباني رواني 
واجتماعي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتربيت بدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشنا١-عملي12_15_023

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

024_15_12
بسكتبال ١-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

025_15_12

مديريت 
سازمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

026_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيورزشي ٢

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكمكھاي اوليه12_15_027

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

028_15_12
ژيمناستيك ١-

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

030_15_12

تنيس روي 
ميز٢-عملي -

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشنا٢-عملي12_15_031

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

032_15_12
تاريخ تربيت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

033_15_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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034_15_12
ژيمناستيك ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

035_15_12
بسكتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

036_15_12

مقدمات 
بيومكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

037_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرمدارس

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

038_15_12

مديريت 
وطرزاجراي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمسابقات

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

040_15_12

ھندبال ٢-
عملي -
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيخواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

042_15_12

آمادگي 
جسماني ٢-

عملي -
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق ورزشي12_15_044

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحركت درماني12_15_046

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

048_15_12
مقدمات روش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتحقيق

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

049_15_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

051_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيورزشي ٣

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيزبان تخصصي 12١_15_052

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

053_15_12

مديريت 
تاسيسات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

055_15_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه ورزشي12_15_056

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعلم تمرين 12١_15_057

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسيتشريحيپروژه12_15_058

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلم تمرين 12٢_15_059

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسيتشريحياردوھاي تربيتي12_15_062

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

017_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

004_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_001

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشيمي11_14_001

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

014_15_11
آشنايي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيباكامپيوتر

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

115_11_12

سنجش 
واندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتربيت بدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

159_12_12
متون خارجي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيتخصصي ٢

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

001_15_12
آمادگي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيجسماني ١

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

002_15_12
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

003_15_12
آناتومي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيانساني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

005_15_12
تنيس روي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيميز١-عملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

006_15_12
واليبال 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي١_عملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

008_15_12

حركت 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

009_15_12
واليبال ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

010_15_12
دووميداني ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحركات اصaحي12_15_011

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


012_15_12
رشدوتكامل 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيحركتي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

013_15_12
دووميداني ٢-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

014_15_12
بدمينتون ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

015_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيورزشي ١

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستييادگيري حركتي12_15_016

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

017_15_12
فوتبال ١-

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

019_15_12
ھندبال ١-

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

020_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوورزش معلولين

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

021_15_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتربيت بدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

022_15_12

مباني رواني 
واجتماعي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتربيت بدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشنا١-عملي12_15_023

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

024_15_12
بسكتبال ١-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

025_15_12

مديريت 
سازمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

026_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيورزشي ٢

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكمكھاي اوليه12_15_027

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

028_15_12
ژيمناستيك ١-

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

029_15_12
كشتي ١-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشنا٢-عملي12_15_031

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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032_15_12
تاريخ تربيت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

033_15_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

034_15_12
ژيمناستيك ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

035_15_12
بسكتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

036_15_12

مقدمات 
بيومكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

037_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرمدارس

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

038_15_12

مديريت 
وطرزاجراي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمسابقات

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

039_15_12
فوتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

041_15_12
كشتي ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق ورزشي12_15_044

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحركت درماني12_15_046

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

048_15_12
مقدمات روش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتحقيق

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

049_15_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

051_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيورزشي ٣

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيزبان تخصصي 12١_15_052

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

053_15_12

مديريت 
تاسيسات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

055_15_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه ورزشي12_15_056

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعلم تمرين 12١_15_057

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسيتشريحيپروژه12_15_058

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلم تمرين 12٢_15_059

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسيتشريحياردوھاي تربيتي12_15_062

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

048_16_12

نقشه برداري 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

068_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

069_16_12

ويژگيھاي 
جغرافياي 

كشورھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتوسعه يافته

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

071_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

072_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

073_16_12

ويژگيھاي 
جغرافيايي 
كشورھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

077_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

078_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢صنعت ٠٠٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصادروستايي12_16_079

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

080_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

081_16_12

كاربردجغرافياي 
طبيعي 

دربرنامه ريزي 
شھري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيوروستايي ٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

083_16_12
اقتصادكوچ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينشينان ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

084_16_12

برنامه ريزي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

086_16_12

كارگاه برنامه 
ريزي روستايي 

(روش تھيه 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو٠٠٠)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

087_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري درايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

048_16_12

نقشه برداري 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

068_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

069_16_12

ويژگيھاي 
جغرافياي 

كشورھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتوسعه يافته

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

071_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

072_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

073_16_12

ويژگيھاي 
جغرافيايي 
كشورھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

077_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

078_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢صنعت ٠٠٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصادروستايي12_16_079

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

080_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

081_16_12

كاربردجغرافياي 
طبيعي 

دربرنامه ريزي 
شھري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيوروستايي ٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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083_16_12
اقتصادكوچ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينشينان ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

084_16_12

برنامه ريزي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

086_16_12

كارگاه برنامه 
ريزي روستايي 

(روش تھيه 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو٠٠٠)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

087_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري درايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

048_16_12

نقشه برداري 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

068_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)
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069_16_12

ويژگيھاي 
جغرافياي 

كشورھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتوسعه يافته

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

071_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

072_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

073_16_12

ويژگيھاي 
جغرافيايي 
كشورھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

077_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

078_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢صنعت ٠٠٠

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

081_16_12

كاربردجغرافياي 
طبيعي 

دربرنامه ريزي 
شھري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيوروستايي ٠

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

084_16_12

برنامه ريزي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدرايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

087_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري درايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياقتصادشھري12_16_088

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

089_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيشھري

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

090_16_12
شھرھاوشھركه

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياي جديد

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

091_16_12

كارگاه برنامه 
ريزي شھري 

ومنطقه اي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)
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119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

066_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكواترنر

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

095_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي١ مقدماتي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

098_16_12
ژئومورفولوژاقلي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيمي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

100_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي٢ تكميلي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

101_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمحيطزيست

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

103_16_12

جنگل ومرتع و 
مسائل آن در 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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104_16_12

كاربردجغرافياط
بيعي دربرنامه 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيريزشھرومنطقه

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيحفاظت خاك12_16_105

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

106_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي١

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

107_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

108_16_12

كاربرداقليم 
دربرنامه ريزي 
شھري وناحيه 

اي (اقليم 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناس

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

109_16_12

آب 
وھواشناسي 

ديناميكي 
(گرايش اقليم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيآبخيزداري12_16_110

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

111_16_12

ميكروكليماتولوژ
ي مقدماتي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي(گرايش اقليم )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

112_16_12

نقشه 
ھاونمودارھاي 

اقليمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستي(گرايش اقليم )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

117_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي٢

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

120_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران ١

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

122_16_12

مسائل 
جغرافياي 

مناطق خشك 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

364_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيانساني ايران ٢

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

066_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكواترنر

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

095_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي١ مقدماتي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

098_16_12
ژئومورفولوژاقلي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيمي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

100_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي٢ تكميلي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

101_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمحيطزيست

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

103_16_12

جنگل ومرتع و 
مسائل آن در 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

104_16_12

كاربردجغرافياط
بيعي دربرنامه 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيريزشھرومنطقه

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيحفاظت خاك12_16_105

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

106_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي١

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

107_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيآبخيزداري12_16_110

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

113_16_12

كاربردژئومرفولوژ
ي دربرنامه 

ريزي شھري 
منطقه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي(ژئومورفولوژي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

114_16_12

ژئومورفولوژي 
مناطق شھري 

(گرايش 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيژئومرفولوژي )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

116_16_12

نقشه 
ھاونمودارھاي 

ژئومرفولوژي 
(گرايش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيژئومرفولوژ)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

117_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي٢

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

120_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران ١

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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122_16_12

مسائل 
جغرافياي 

مناطق خشك 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

364_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيانساني ايران ٢

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

490_16_12

تفسير 
نقشه(توپوگراف

ي و زمين 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

002_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيجغرافيا

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

003_12_12
متون تخصصي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستي٢

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

001_16_12
مباني آب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوھواشناسي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

002_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيژئومورفولوژي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

003_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت *

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

004_16_12

نقشه ھاي 
توپوگرافي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستي(ھيدرولوژي )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

005_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيطبيعي ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_006

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

007_16_12

تاريخ علم 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

008_16_12

روشھاي 
آماري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرجغرافيا١

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

009_16_12
متون تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستي١

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

010_16_12
تفسيرنقشه 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيھاي موضوعي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيفلسفه جغرافيا12_16_011

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

012_16_12

روشھاي 
آماري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيدرجغرافيا٢

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

013_16_12
ميكروكليماتولوژ

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

014_16_12

جغرافياي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي(مباني وايران )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيروش تحقيق12_16_015

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادتوسعه12_16_016

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياكولوژي شھري12_16_017

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

018_16_12

توسعه فيزيكي 
شھرھاوشھرھا

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيي جديد

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

019_16_12

توانھاي 
محيطي 

دربرنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

020_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

021_16_12

درآمدي 
برسيستم 

اطaعات 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

022_16_12

اصول 
وتكنيكھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

023_16_12

تفسيروكاربردع
كسھاي 
ھوايي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيوماھواره اي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

024_16_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

025_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

026_16_12

جغرافياي 
شھري ايران 

(طرح ھاي 
شھري درايران 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي)

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

027_16_12
طرح ھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيھادي روستايي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

028_16_12

برنامه ريزي 
حمل ونقل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

029_16_12
كارگاه برنامه 

كارشناسيتشريحيريزي شھري ١

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

030_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

031_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

032_16_12

برنامه ريزي 
فضاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيسبزشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

033_16_12

نوسازي 
وبھسازي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

034_16_12
كارگاه برنامه 

كارشناسيتشريحيريزي شھري ٢

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيمديريت عمران12_16_035

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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036_16_12
قوانين تطبيقي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياداره شھرھا

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمديريت شھري12_16_037

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسيتشريحيكارورزي12_16_038

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

039_16_12
درآمدي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيبرتوسعه پايدار

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

040_16_12
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمناطق شھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياقتصادشھري12_16_088

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي
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390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

405_16_12

زبان 
تخصصي(جغرا

فيا و برنامه 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيريزي روستايي)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي
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414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

416_16_12
گردشگري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

417_16_12

روش تحقيق 
در مطالعات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

418_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

419_16_12
روابط متقابل 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشھر و روستا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

421_16_12
روش ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

422_16_12
توسعه پايدار 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

423_16_12

شھر نشيني و 
دگرگوني در 

نواحي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

424_16_12
اقتصاد 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيروستايي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

425_16_12

جايگاه 
روستادر 

مطالعات و 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

427_16_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

428_16_12

برنامه ريزي 
روستايي در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

429_16_12

برنامه ريزي و 
طراحي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكالبدي روستا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

430_16_12

كاربردGISدر 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

431_16_12

برنامه ريزي 
سازماندھي 

زيست بوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھاي عشايري

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

432_16_12

مديريت بحران 
در نواحي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

433_16_12

برنامه ريزي 
روستايي در 

نواحي مرزي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيويژه

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

434_16_12
كارگاه برنامه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيريزي روستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي
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كارشناسيتشريحيپروژه12_16_435

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

421_16_12
روش ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

437_16_12

زبان 
تخصصي(جغرا

فيا وبرنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيريزي شھري)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

438_16_12

كاربرد آمار و 
احتما?ت در 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

439_16_12

روش تحقيق 
در مطالعات 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

440_16_12
مباني برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي شھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

441_16_12

شھرھا و 
شھركھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيجديد

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

442_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري در ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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443_16_12

مسكن و 
اسكان غير 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيرسمي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد شھري12_16_444

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

445_16_12

تكنيكھاي 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمديريت شھري12_16_446

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

447_16_12
توسعه پايدار 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

448_16_12

تكنيكھاي 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

449_16_12

كاربرد GISدر 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

450_16_12

كاربرد 
جغرافياي 
طبيعي در 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

451_16_12

برنامه ريزي 
حمل و نقل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

452_16_12

جغرافياي 
شھرھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكوچك و مياني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

453_16_12
گارگاه برنامه 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيريزي شھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسيتشريحيپروژه12_16_454

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آب و ھوا - 66
شناسي

301_11_11
رياضيات 
پيشرفته

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آب و ھوا - 66
شناسي

302_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيك عمومي11_11_303
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146
 آب و ھوا - 66
شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 آب و ھوا - 66
شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 آب و ھوا - 66
شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 آب و ھوا - 66
شناسي

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 آب و ھوا - 66
شناسي

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي
 آب و ھوا - 66
شناسي

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١
 آب و ھوا - 66
شناسي

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست
 آب و ھوا - 66
شناسي

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383
 آب و ھوا - 66
شناسي

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385
 آب و ھوا - 66
شناسي

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي
 آب و ھوا - 66
شناسي

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري
 آب و ھوا - 66
شناسي

390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

 آب و ھوا - 66
شناسي

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور
 آب و ھوا - 66
شناسي
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392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)
 آب و ھوا - 66
شناسي

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي
 آب و ھوا - 66
شناسي

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي
 آب و ھوا - 66
شناسي

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399
 آب و ھوا - 66
شناسي

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي
 آب و ھوا - 66
شناسي

401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢
 آب و ھوا - 66
شناسي

402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي
 آب و ھوا - 66
شناسي

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين
 آب و ھوا - 66
شناسي

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا
 آب و ھوا - 66
شناسي

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 آب و ھوا - 66
شناسي

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

 آب و ھوا - 66
شناسي

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي
 آب و ھوا - 66
شناسي

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني
 آب و ھوا - 66
شناسي

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

 آب و ھوا - 66
شناسي

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

473_16_12
ھيدروكليماتولوژ

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيي
 آب و ھوا - 66
شناسي

474_16_12

كاربرد سنجش 
از دور در اقليم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشناسي
 آب و ھوا - 66
شناسي

475_16_12

پايگاه داده 
ھاي اقليمي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستينقشه ھاي ھوا

 آب و ھوا - 66
شناسي

476_16_12
ميكرو 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكليماتولوژي
 آب و ھوا - 66
شناسي

477_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكاربردي
 آب و ھوا - 66
شناسي
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478_16_12
تغيير اقليم و 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيپيامدھاي آن

 آب و ھوا - 66
شناسي

480_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيفيزيكي
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسيتشريحيپروژه12_16_481
 آب و ھوا - 66
شناسي

482_16_12

مباني اكولوژي 
و جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي
 آب و ھوا - 66
شناسي

483_16_12

نقشه ھا و 
نمودارھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستياقليمي
 آب و ھوا - 66
شناسي

484_16_12
آب و ھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين
 آب و ھوا - 66
شناسي

485_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقليمي
 آب و ھوا - 66
شناسي

486_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيآماري
 آب و ھوا - 66
شناسي

487_16_12

آشنايي با نرم 
افزارھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياقليمي
 آب و ھوا - 66
شناسي

488_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيديناميك
 آب و ھوا - 66
شناسي

489_16_12

زبان تخصصي 
(آب و ھوا 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشناسي)

 آب و ھوا - 66
شناسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 آب و ھوا - 66
شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 آب و ھوا - 66
شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 آب و ھوا - 66
شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 آب و ھوا - 66
شناسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 آب و ھوا - 66
شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 آب و ھوا - 66
شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 آب و ھوا - 66
شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 آب و ھوا - 66
شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 آب و ھوا - 66
شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 آب و ھوا - 66
شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 آب و ھوا - 66
شناسي

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط
 آب و ھوا - 66
شناسي
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300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146
67 - 
ژئومورفولوژي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
67 - 
ژئومورفولوژي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
67 - 
ژئومورفولوژي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
67 - 
ژئومورفولوژي

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

67 - 
ژئومورفولوژي

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي
67 - 
ژئومورفولوژي

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١
67 - 
ژئومورفولوژي

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست
67 - 
ژئومورفولوژي

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383
67 - 
ژئومورفولوژي

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385
67 - 
ژئومورفولوژي

387_16_12

زبان 
تخصصي(ژئومور

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيفولوژي)
67 - 
ژئومورفولوژي

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي
67 - 
ژئومورفولوژي

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري
67 - 
ژئومورفولوژي

390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

67 - 
ژئومورفولوژي

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور
67 - 
ژئومورفولوژي

392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)
67 - 
ژئومورفولوژي

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي
67 - 
ژئومورفولوژي

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399
67 - 
ژئومورفولوژي

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي
67 - 
ژئومورفولوژي
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401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢
67 - 
ژئومورفولوژي

402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي
67 - 
ژئومورفولوژي

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين
67 - 
ژئومورفولوژي

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا
67 - 
ژئومورفولوژي

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

67 - 
ژئومورفولوژي

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

67 - 
ژئومورفولوژي

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي
67 - 
ژئومورفولوژي

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني
67 - 
ژئومورفولوژي

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران
67 - 
ژئومورفولوژي

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

67 - 
ژئومورفولوژي

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفرسايش12_16_455
67 - 
ژئومورفولوژي

456_16_12

كارھاي 
ميداني و 

آزمايشگاھي 
در 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيھيدرولوژي12_16_457
67 - 
ژئومورفولوژي

458_16_12
مديريت منابع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآب ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتحليل فضائي12_16_459
67 - 
ژئومورفولوژي

460_16_12
ژئومورفولولوژي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيپيشرفته ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

461_16_12

كاربرد سنجش 
از دور در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

462_16_12

تغييرات 
محيطي و 

تكنيھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيارزيابي آن

67 - 
ژئومورفولوژي

463_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي
67 - 
ژئومورفولوژي

464_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيشھري
67 - 
ژئومورفولوژي

465_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقليمي
67 - 
ژئومورفولوژي
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466_16_12

تكنيك ترسيم 
نقشه ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

467_16_12

كاربرد سيستم 
ھاي اطaعات 

جغرافيائي 
(GIS) در 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

468_16_12

كاربرد 
ژئومورفولوژي 

در برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمحيطي

67 - 
ژئومورفولوژي

469_16_12

ژئومورفولوژي 
مناطق خشك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيايران
67 - 
ژئومورفولوژي

470_16_12
ژئومورفولوژي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيساحلي ايران

67 - 
ژئومورفولوژي

471_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيكاربردي
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسيتشريحيپروژه12_16_472
67 - 
ژئومورفولوژي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

67 - 
ژئومورفولوژي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
67 - 
ژئومورفولوژي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
67 - 
ژئومورفولوژي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
67 - 
ژئومورفولوژي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

67 - 
ژئومورفولوژي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
67 - 
ژئومورفولوژي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
67 - 
ژئومورفولوژي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
67 - 
ژئومورفولوژي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

67 - 
ژئومورفولوژي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
67 - 
ژئومورفولوژي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
67 - 
ژئومورفولوژي

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط
67 - 
ژئومورفولوژي

001_12_11

فيزيولوژي 
عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستي(اعصاب وغدد)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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006_15_11

كامپيوتركاربردي
 براي 

دانشجويان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_12_12

متون روان 
شناسي به 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان خارجه ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_12_12

متون روان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_17_12
روان شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

008_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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009_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

011_17_12

روش تحقيق 
درروان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

013_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

014_17_12

شخصيت 
(نظريه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_17_015

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

017_17_12

آسيب 
شناسي 

رواني 
١(روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمرضي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_17_12

روانشناسي 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوراھنمايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

022_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

023_17_12

اعتياد(سبب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودرمان آن )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

026_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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027_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

029_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_030

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_17_12

روانشناسي 
يادگيري 
(نظريه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_17_12

پژوھشھاي 
عملي انفرادي 

درروان 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكروزبان12_17_033

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

036_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_17_12
كليات فلسفه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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001_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_12_11

فيزيولوژي 
عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستي(اعصاب وغدد)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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006_15_11

كامپيوتركاربردي
 براي 

دانشجويان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_12_12

متون روان 
شناسي به 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان خارجه ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_12_12

متون روان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_17_12
روان شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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008_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

009_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

011_17_12

روش تحقيق 
درروان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

013_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

014_17_12

شخصيت 
(نظريه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_17_015

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

017_17_12

آسيب 
شناسي 

رواني 
١(روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمرضي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_17_12

روانشناسي 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوراھنمايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

022_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

023_17_12

اعتياد(سبب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودرمان آن )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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024_17_12

روانشناسي 
ھوش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوسنجش آن

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

025_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتجربي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

026_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

027_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

028_17_12

روانشناسي 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

029_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_030

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_17_12

روانشناسي 
يادگيري 
(نظريه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_17_12

پژوھشھاي 
عملي انفرادي 

درروان 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكروزبان12_17_033

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

036_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

039_17_12
ارزشيابي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشخصيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_17_12
كليات فلسفه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_12_11

فيزيولوژي 
عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستي(اعصاب وغدد)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_15_11

كامپيوتركاربردي
 براي 

دانشجويان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_12_12

متون روان 
شناسي به 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان خارجه ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_12_12

متون روان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_17_12
روان شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

008_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

009_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

011_17_12

روش تحقيق 
درروان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

013_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

014_17_12

شخصيت 
(نظريه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_17_015

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

017_17_12

آسيب 
شناسي 

رواني 
١(روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمرضي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_17_12

روانشناسي 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوراھنمايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

022_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

023_17_12

اعتياد(سبب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودرمان آن )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

024_17_12

روانشناسي 
ھوش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوسنجش آن

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

025_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتجربي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

026_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

027_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

028_17_12

روانشناسي 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

029_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_030

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_17_12

روانشناسي 
يادگيري 
(نظريه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_17_12

پژوھشھاي 
عملي انفرادي 

درروان 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكروزبان12_17_033

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

036_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

039_17_12
ارزشيابي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشخصيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_17_12
كليات فلسفه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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002_12_11
فيزيولوژي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياعصاب وغدد

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيروانشناسي ٢

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

025_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتجربي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

037_17_12
ارزشيابي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشخصيت

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

057_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

060_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيرواني ١

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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061_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكر و زبان12_17_062

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

064_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياعتياد

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

066_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

067_17_12

نظريه ھاي 
مشاوره وروان 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدرماني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

069_17_12

پروژه 
(پژوھشھاي 

عملي 
كارشناسيتشريحيوانفرادي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

181_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

182_17_12
كاربرد كامپيوتر 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر روانشناسي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

184_17_12

روا نشناسي 
ھوش و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيسنجش آن

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_185

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

187_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

006_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 10
دولتي
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007_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 10
دولتي

009_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 10
دولتي

010_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 10
دولتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_022
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_023
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٣_12_024
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان تخصصي 12۴_12_025
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 10
دولتي

004_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

005_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 10
دولتي

006_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكنترل بودجه

 مديريت - 10
دولتي

007_14_12
حسابداري 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
 مديريت - 10
دولتي

091_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياسي
 مديريت - 10
دولتي

025_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 10
دولتي

026_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 10
دولتي

027_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ١
 مديريت - 10
دولتي

028_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

029_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 10
دولتي

030_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدولتي ٢
 مديريت - 10
دولتي

031_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

032_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 10
دولتي

033_18_12

تجزيه وتحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 10
دولتي

034_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 10
دولتي

035_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمديريت
 مديريت - 10
دولتي

036_18_12

سيرانديشه 
ھاي سياسي 

وتحول 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينھادھاي اداري

 مديريت - 10
دولتي

037_18_12

مديريت 
سازمانھاي 

محلي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيوشھرداريھا

 مديريت - 10
دولتي
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيمديريت توسعه12_18_038
 مديريت - 10
دولتي

039_18_12
روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكاردرسازمان
 مديريت - 10
دولتي

040_18_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدولتي

 مديريت - 10
دولتي

041_18_12

سازماندھي 
واصaح 

تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوروشھا

 مديريت - 10
دولتي

042_18_12
مديريت تحول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسازماني
 مديريت - 10
دولتي

043_18_12

مباحث ويژه 
درمديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدولتي
 مديريت - 10
دولتي

044_18_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتطبيقي

 مديريت - 10
دولتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 10
دولتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 10
دولتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_006
 مديريت - 10
دولتي

007_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 10
دولتي

008_21_12

ماليه عمومي 
وتنظيم 

خطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولت

 مديريت - 10
دولتي

064_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسازمانھا

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمديريت تعاونيھا12_22_065
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق اداري12_23_006
 مديريت - 10
دولتي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 10
دولتي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 10
دولتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 10
دولتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 10
دولتي

005_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

006_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

007_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 10
دولتي

009_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 10
دولتي

010_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 10
دولتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_022
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_023
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٣_12_024
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان تخصصي 12۴_12_025
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 10
دولتي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 10
دولتي

004_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

005_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 10
دولتي

006_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكنترل بودجه

 مديريت - 10
دولتي

007_14_12
حسابداري 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 10
دولتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 10
دولتي

091_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياسي
 مديريت - 10
دولتي

025_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 10
دولتي

026_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 10
دولتي

027_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ١
 مديريت - 10
دولتي

028_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

029_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 10
دولتي

030_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدولتي ٢
 مديريت - 10
دولتي

031_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 10
دولتي
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032_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 10
دولتي

033_18_12

تجزيه وتحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 10
دولتي

034_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 10
دولتي

035_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمديريت
 مديريت - 10
دولتي

036_18_12

سيرانديشه 
ھاي سياسي 

وتحول 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينھادھاي اداري

 مديريت - 10
دولتي

037_18_12

مديريت 
سازمانھاي 

محلي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيوشھرداريھا

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيمديريت توسعه12_18_038
 مديريت - 10
دولتي

039_18_12
روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكاردرسازمان
 مديريت - 10
دولتي

040_18_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدولتي

 مديريت - 10
دولتي

041_18_12

سازماندھي 
واصaح 

تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوروشھا

 مديريت - 10
دولتي

042_18_12
مديريت تحول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسازماني
 مديريت - 10
دولتي

043_18_12

مباحث ويژه 
درمديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدولتي
 مديريت - 10
دولتي

044_18_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتطبيقي

 مديريت - 10
دولتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 10
دولتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 10
دولتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 10
دولتي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_006
 مديريت - 10
دولتي

007_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 10
دولتي

008_21_12

ماليه عمومي 
وتنظيم 

خطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولت

 مديريت - 10
دولتي

064_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسازمانھا

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمديريت تعاونيھا12_22_065
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق اداري12_23_006
 مديريت - 10
دولتي
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 10
دولتي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 10
دولتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 10
دولتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 10
دولتي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 10
دولتي

117_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

118_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

217_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

086_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 20
بازرگاني

087_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_166
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12۴_12_167
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_168
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان تخصصي 12٣_12_169
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 20
بازرگاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 20
بازرگاني

066_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

068_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

069_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12١_14_070
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12٢_14_072
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_073
 مديريت - 20
بازرگاني
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كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
 مديريت - 20
بازرگاني

147_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكار
 مديريت - 20
بازرگاني

117_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 20
بازرگاني

118_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

119_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

120_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

121_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

122_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار
 مديريت - 20
بازرگاني

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 20
بازرگاني

124_18_12

تجزيه تحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 20
بازرگاني

125_18_12
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_126
 مديريت - 20
بازرگاني

127_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

129_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك
 مديريت - 20
بازرگاني

130_18_12

سيستمھاي 
خريدوانبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوتوزيع
 مديريت - 20
بازرگاني

132_18_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيآن درسازمان
 مديريت - 20
بازرگاني

134_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 20
بازرگاني

145_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

146_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيصادرات وواردات
 مديريت - 20
بازرگاني

147_18_12
سميناردرمسا

كارشناسيتشريحيئل بازاريابي
 مديريت - 20
بازرگاني

148_18_12
تحقيقات 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيبازاريابي

 مديريت - 20
بازرگاني

149_18_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالكترونيك
 مديريت - 20
بازرگاني

151_18_12

حقوق 
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 20
بازرگاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 20
بازرگاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 20
بازرگاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_026
 مديريت - 20
بازرگاني
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_027
 مديريت - 20
بازرگاني

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_018
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_019
 مديريت - 20
بازرگاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 20
بازرگاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 20
بازرگاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 20
بازرگاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 20
بازرگاني

117_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

118_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

217_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

086_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 20
بازرگاني

087_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_166
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12۴_12_167
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_168
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان تخصصي 12٣_12_169
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 20
بازرگاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 20
بازرگاني

066_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

068_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

069_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12١_14_070
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني
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071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12٢_14_072
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_073
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 20
بازرگاني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 20
بازرگاني

147_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكار
 مديريت - 20
بازرگاني

117_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 20
بازرگاني

118_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

119_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

120_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

121_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

122_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار
 مديريت - 20
بازرگاني

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 20
بازرگاني

124_18_12

تجزيه تحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 20
بازرگاني

125_18_12
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_126
 مديريت - 20
بازرگاني

127_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

129_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك
 مديريت - 20
بازرگاني

130_18_12

سيستمھاي 
خريدوانبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوتوزيع
 مديريت - 20
بازرگاني

132_18_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيآن درسازمان
 مديريت - 20
بازرگاني

134_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 20
بازرگاني

145_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

146_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيصادرات وواردات
 مديريت - 20
بازرگاني

147_18_12
سميناردرمسا

كارشناسيتشريحيئل بازاريابي
 مديريت - 20
بازرگاني

148_18_12
تحقيقات 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيبازاريابي

 مديريت - 20
بازرگاني

149_18_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالكترونيك
 مديريت - 20
بازرگاني

151_18_12

حقوق 
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 20
بازرگاني
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 20
بازرگاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 20
بازرگاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_026
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_027
 مديريت - 20
بازرگاني

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_018
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_019
 مديريت - 20
بازرگاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 20
بازرگاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 20
بازرگاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 20
بازرگاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 20
بازرگاني

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 20
بازرگاني

004_11_11

رياضيات 
كاربردي 

درمديريت 
جھانگردي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 43
جھانگردي

004_15_11

مباني 
وكاربردكامپيوترد

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيرجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12١_12_008
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12٢_12_009
 مديريت - 43
جھانگردي

010_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيتخصصي ١
 مديريت - 43
جھانگردي

011_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتخصصي ٢
 مديريت - 43
جھانگردي

012_12_12

زبان انگليسي 
مكاتبات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتخصصي

 مديريت - 43
جھانگردي

013_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمكالمه
 مديريت - 43
جھانگردي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 43
جھانگردي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 43
جھانگردي

002_14_12

اصول 
حسابداري 

١(جھانگردي )
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 43
جھانگردي

003_14_12

اصول 
حسابداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي٢(جھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 43
جھانگردي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 43
جھانگردي

125_16_12

جغرافياي 
جھانگردي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي
 مديريت - 43
جھانگردي

126_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

004_17_12

روانشناسي 
عمومي 
(مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

001_18_12
شناخت صنعت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

002_18_12

آماركاربردي 
درمديريت 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

003_18_12

مباني مردم 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي(جھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

004_18_12

اصول علم 
اقتصاد١(خرد-

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيجھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

005_18_12
گذراندن اوقات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيفراغت
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيروش تحقيق12_18_006
 مديريت - 43
جھانگردي

007_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو مديريت
 مديريت - 43
جھانگردي

008_18_12
شناخت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروحيات ملل
 مديريت - 43
جھانگردي

009_18_12

پژوھش 
عملياتي 

درجھانگردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني12_18_010
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيفرھنگ عامه12_18_011
 مديريت - 43
جھانگردي

012_18_12

نقشه خواني 
وآشنايي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبانقشه
 مديريت - 43
جھانگردي

013_18_12
آداب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيسفردراسaم
 مديريت - 43
جھانگردي

014_18_12

آشنايي 
باسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

015_18_12

مديريت 
بازاريابي 
وتبليغات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفن راھنمايي12_18_016
 مديريت - 43
جھانگردي
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017_18_12

برنامه ريزي 
توسعه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

018_18_12
آشنايي باموزه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيھاي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

019_18_12

قوانين ومقررات 
حقوقي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

020_18_12
امورمسافرت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيوصدوربليط
 مديريت - 43
جھانگردي

021_18_12

برنامه ريزي 
وسرپرستي 

گشتھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

022_18_12

تجزيه وتحليل 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

023_18_12

مطالعات 
تطبيقي 

سياست ھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسيتشريحيكارآموزي12_18_024
 مديريت - 43
جھانگردي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 43
جھانگردي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 43
جھانگردي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 43
جھانگردي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 43
جھانگردي

003_21_12

اصول علم 
اقتصاد٢(كaن -

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

004_21_12
اقتصادجھانگرد

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيي
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_004
 مديريت - 43
جھانگردي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

001_25_12
زبان انگليسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستي١
 مديريت - 43
جھانگردي

002_25_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي٢
 مديريت - 43
جھانگردي

001_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيايران ١
 مديريت - 43
جھانگردي

002_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيايران ٢
 مديريت - 43
جھانگردي

003_26_12
شناخت صنايع 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيدستي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

001_27_12

مباني جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

001_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ١
 مديريت - 43
جھانگردي

002_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ٢
 مديريت - 43
جھانگردي

003_29_12
باستان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 43
جھانگردي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 43
جھانگردي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 43
جھانگردي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 43
جھانگردي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 43
جھانگردي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 43
جھانگردي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 43
جھانگردي

رياضيات پايه11_11_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

010_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 
درمديريت

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

011_11_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 45
صنعتي

009_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 45
صنعتي

013_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 45
صنعتي

014_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري
 مديريت - 45
صنعتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_033
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_034
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٣_12_035
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي 12۴_12_036
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 45
صنعتي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 45
صنعتي

011_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 45
صنعتي

012_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
 مديريت - 45
صنعتي

013_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢
 مديريت - 45
صنعتي

014_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 45
صنعتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 45
صنعتي

093_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيصنعتي
 مديريت - 45
صنعتي
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061_18_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_18_062
 مديريت - 45
صنعتي

063_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 45
صنعتي

064_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 45
صنعتي

065_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

066_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

067_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيروش تحقيق12_18_068
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_069
 مديريت - 45
صنعتي

070_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار
 مديريت - 45
صنعتي

071_18_12

فنون تجزيه 
وتحليل 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم ھا
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_072
 مديريت - 45
صنعتي

073_18_12

سيستم ھاي 
خريد،توزيع 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوانبارداري

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحفاظت صنعتي12_18_074
 مديريت - 45
صنعتي

075_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 45
صنعتي

076_18_12

بررسي 
اقتصادي 
طرحھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيصنعتي
 مديريت - 45
صنعتي

077_18_12

طرح ريزي 
وتعميرات 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيونگھداري

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه12_18_078
 مديريت - 45
صنعتي

079_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالملل
 مديريت - 45
صنعتي

080_18_12

بھره وري 
وتجزيه و تحليل 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآن در سازمانھا

 مديريت - 45
صنعتي

081_18_12
تحقيق 

درعمليات ٣
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسيتشريحيپروژه12_18_082
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمديريت كارخانه12_18_083
 مديريت - 45
صنعتي

084_18_12
كارسنجي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيوروش سنجي
 مديريت - 45
صنعتي

085_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت
 مديريت - 45
صنعتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 45
صنعتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 45
صنعتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 45
صنعتي
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_011
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_012
 مديريت - 45
صنعتي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 45
صنعتي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 45
صنعتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 45
صنعتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 45
صنعتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 45
صنعتي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 45
صنعتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 45
صنعتي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 45
صنعتي

264_11_11
رياضي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

242_15_11

مھارتھاي 
ھفت گانه 

ICDL
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

035_18_11
جمعيت 

كارشناسيتستيوتنظيم خانواده

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

038_18_11
مھارتھاي دفاع 

غيرنظامي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

276_11_12
مھارتھاي 

زندگي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

277_11_12

مھارتھاي 
تحصيلي 

درنظام آموزش 
ازراه دور

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

278_11_12

مھارتھاي 
عمومي فني 

وحرفه اي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

262_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسيتستيمقدماتي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

211_13_12

زبان وادبيات 
فارسي 
كارشناسيتستيمقدماتي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

174_17_12

خaقيت حل 
مسئله 

وتفكرراھبردي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

احاديث فقھي12_20_075
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12١_20_076

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

077_20_12

حقوق جزاي 
خصوصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياسaم

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12٢_20_078

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12١_20_079

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12٣_20_083

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

085_20_12

حقوق جزاي 
عمومي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياصول فقه 12٢_20_087

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12۴_20_088

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

حقوق خانواده12_20_091
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تطبيقي12_20_092

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكليات حقوق12_20_093

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

224_20_12
حقوق بين 

الملل عمومي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقواعدفقه 12١_20_225

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

226_20_12
حقوق بين 

الملل خصوصي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيقواعدفقه 12٢_20_227

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

228_20_12

مباحثي 
ازحقوق مدني 
(قواعدعمومي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقراردادھا)

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ فقه وفقھا12_20_229

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياصول فقه 12٣_20_230

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآيات ا?حكام12_20_231

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت 12١_20_232

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه تطبيقي 12١_20_233

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

234_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمدني

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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235_20_12

حقوق 
تجارت(٢)(مبان

ي فقھي 
وحقوقي 
معامaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيالكترونيك)

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق كار12_20_236

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه 12۵_20_237

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

238_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكيفري

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_20_239

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه تطبيقي 12٢_20_240

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

241_20_12

فلسفه فقه 
ومباني احكام 

مستحدثه
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

281_20_12

حقوق بين 
المللي 

عمومي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوخصوصي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12۴_20_282

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه 12۶_20_283

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه فقه12_20_284

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

442_20_12

منطق 
وفلسفه 
كارشناسيتستيمقدماتي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_463

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

145_21_12

درآمدي 
براقتصاداسaم

ي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

009_29_12
سيري درتاريخ 
تمدن اسaمي

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيعربي مقدماتي12_30_021

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

034_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(كaم ١)

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

035_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(كaم ٢)

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

انسان دراسaم12_33_037
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

040_33_12
آشنايي بافقه 

كارشناسيتستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

029_34_12
مباني 

كارآفريني
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

030_34_12

آشنايي 
بامقررات 

كارآفريني 
وسرمايه گذاري

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

032_35_12
برنامه ريزي 
كارشناسيتستيكسب وكار

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

034_35_12

اصول ومباني 
مديريت 
كارشناسيتستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

113_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaمي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

116_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيغرب ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعرفان نظري12_20_146

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتاريخ تصوف 12١_20_147

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

148_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

149_20_12

روشھاي 
مطالعات ديني 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستي١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

150_20_12
متون ديني به 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيزبان خارجي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

151_20_12

آشنايي 
باكليات علم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيكaم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعرفان عملي12_20_152

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتاريخ تصوف 12٢_20_153

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

154_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

156_20_12
متون ديني به 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبان خارجي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

157_20_12
اديان ايران 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيپيش ازاسaم ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

158_20_12
اديان ابتدايي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيوقديم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

159_20_12
متون ديني به 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيزبان خارجي ٣

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستياديان ھند12١_20_160

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدين خاوردور12_20_161

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

162_20_12
تاريخ فرق 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياسaمي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

163_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعربي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياديان ھند12٢_20_164

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

165_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيعربي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

166_20_12
تاريخ فرق 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

167_20_12

متون عرفاني 
به زبان خارجي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

168_20_12
اديان ايران 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيپيش ازاسaم ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

169_20_12

آشنايي 
باسنت ھاي 

عرفاني 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيغيراسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

170_20_12

متون عرفاني 
به زبان خارجي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيدين بودا12_20_171

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدين يھود12_20_172

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيفلسفه دين12_20_173

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمسيحيت12_20_174

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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205_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيغرب ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

273_20_12

روشھاي 
مطالعات ديني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

616_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي 12٣_20_043

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

242_20_12
تاريخ نگاري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدراسaم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

243_20_12

تاريخ اسaم 
ازوفات پيامبر 
تاسقوطبني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياميه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

244_20_12

متون تاريخي 
وجغرافيايي به 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيزبان فارسي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

245_20_12

شناخت منابع 
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتمدن اسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

246_20_12
كليات فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوتمدن اسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

247_20_12
تاريخ ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

248_20_12

تاريخ اسaم 
ازآغازخaفت 

عباسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتاسقوطبغداد

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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249_20_12
تاريخ اسaم 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرمصروشام

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

250_20_12

تاريخ اسaم 
درمغرب 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواندلس

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

251_20_12
تاريخ ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

252_20_12
تاريخ تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياسaمي ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

254_20_12
تاريخ علوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaم ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

255_20_12

تاريخ اسaم 
ازسقوطبغدادتا
تاسيس دولت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيصفوي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

256_20_12
تاريخ علوم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدراسaم ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

257_20_12
تاريخ تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaمي ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

258_20_12

مطالعات 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرغرب

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

261_20_12
تاريخ علوم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدراسaم ٣

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

262_20_12
وضع كنوني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجھان اسaم ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

263_20_12

تاريخ اسaم 
درشبه قاره 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيھند

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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264_20_12

جغرافياي 
تاريخي اسaم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

265_20_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتاريخي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

266_20_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدراسaم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ عثمانيان12_20_267

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

268_20_12
وضع كنوني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجھان اسaم ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

269_20_12
خطوطوكتيبه 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيھاي اسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

272_20_12

پژوھش 
درموضوعات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمنتخب

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

275_20_12

فرھنگ وتمدن 
مسلمانان 

دركشورھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيغيرمسلمان

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

276_20_12

متون تاريخي 
وجغرافيايي به 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزبان عربي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

277_20_12

جغرافياي 
تاريخي اسaم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيتاريخ صفويه12_20_278

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

279_20_12
جھان اسaم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيغرب واستعمار

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيتاريخ تشيع12_29_010

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه الحديث 12١_20_053

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه الحديث 12٢_20_057

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتاريخ قرآن 12١_20_096

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرايه الحديث12_20_097

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيتاريخ قرآن 12٢_20_098

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

099_20_12

تاريخ 
تفسيرقرآن 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتاريخ حديث12_20_102

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

105_20_12

تاريخ 
تفسيرقرآن 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

175_20_12

مكاتب 
وروشھاي 

تفسيرقرآن 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيعلوم قرآني 12١_20_176

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

177_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقرآن كريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

178_20_12
مفردات قرآن 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكريم

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

179_20_12

مكاتب 
وروشھاي 

تفسيرقرآن 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعلوم قرآني 12٢_20_180

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

181_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيقرآن كريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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182_20_12
اھل البيت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدرقرآن وحديث

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

183_20_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينقدوفھم حديث

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيعلوم قرآني 12٣_20_184

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

185_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيقرآن كريم ٣

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

186_20_12
قرائت ودرك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمتون تفسيري

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

187_20_12
كليات علم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيرجال

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

188_20_12
شناخت نھج 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيالبaغه ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

189_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيقرآن كريم ۴

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعلوم قرآني 12۴_20_190

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

191_20_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستي قرآن كريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

192_20_12
شناخت نھج 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيالبaغه ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

193_20_12
بaغت قرآن 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيكريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

194_20_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي قرآن كريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

195_20_12
بaغت قرآن 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجوامع حديثي12_20_196

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

197_20_12
قرآن 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوخاورشناسان

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

198_20_12

تاثيرقرآن 
درپيدايش 
علوم زبان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيعربي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

199_20_12
شناخت ادعيه 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياھل بيت (ع )

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_464

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

113_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaمي ١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

116_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيغرب ٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمنطق 12٣_20_119

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

123_20_12
كaم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٣(تخصصي )

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

155_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي ٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيفلسفه دين12_20_173

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

200_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستي١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

201_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستي٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي 12۴_20_202

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيحكمت مشاء 12١_20_203

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

205_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيغرب ١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكaم 12۴_20_206

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

207_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي٣

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

208_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياسaمي ٣

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيفلسفه اخaق12_20_209

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيحكمت مشاء 12٢_20_210

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

211_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستي۴

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

212_20_12
مسائل كaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيجديد١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطق جديد12١_20_213

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

214_20_12
حكمت اشراق 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستي١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعرفان نظري 12١_20_215

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه معاصر12_20_217

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

218_20_12
مسائل كaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجديد٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

219_20_12
فلسفه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتطبيقي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيفلسفه علم12_20_220

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمنطق جديد12٢_20_221

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

222_20_12
حكمت اشراق 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعرفان نظري 12٢_20_223

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمنطق 12۴_20_280

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_460

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_461

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي 12٣_20_462

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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077_20_12

حقوق جزاي 
خصوصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12١_20_079

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

085_20_12

حقوق جزاي 
عمومي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياصول فقه 12٢_20_087

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تطبيقي12_20_092

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكليات حقوق12_20_093

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقواعدفقه 12١_20_225

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيقواعدفقه 12٢_20_227

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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228_20_12

مباحثي 
ازحقوق مدني 
(قواعدعمومي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقراردادھا)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ فقه وفقھا12_20_229

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياصول فقه 12٣_20_230

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآيات ا?حكام12_20_231

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت 12١_20_232

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه تطبيقي 12١_20_233

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

234_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمدني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

235_20_12

حقوق 
تجارت(٢)(مبان

ي فقھي 
وحقوقي 
معامaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيالكترونيك)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق كار12_20_236

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه 12۵_20_237

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

238_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكيفري

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_20_239

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه تطبيقي 12٢_20_240

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

281_20_12

حقوق بين 
المللي 

عمومي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوخصوصي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12۴_20_282

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه 12۶_20_283

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه فقه12_20_284

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_463

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيفقه 12١_20_569

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفقه 12٢_20_570

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيفقه 12٣_20_571

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيفقه 12۴_20_572

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

077_20_12

حقوق جزاي 
خصوصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12١_20_079

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

085_20_12

حقوق جزاي 
عمومي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياصول فقه 12٢_20_087

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تطبيقي12_20_092

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكليات حقوق12_20_093

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقواعدفقه 12١_20_225

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيقواعدفقه 12٢_20_227

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

228_20_12

مباحثي 
ازحقوق مدني 
(قواعدعمومي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقراردادھا)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ فقه وفقھا12_20_229

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياصول فقه 12٣_20_230

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآيات ا?حكام12_20_231

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت 12١_20_232

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه تطبيقي 12١_20_233

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

234_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمدني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

235_20_12

حقوق 
تجارت(٢)(مبان

ي فقھي 
وحقوقي 
معامaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيالكترونيك)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق كار12_20_236

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه 12۵_20_237

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

238_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكيفري

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_20_239

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه تطبيقي 12٢_20_240

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

281_20_12

حقوق بين 
المللي 

عمومي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوخصوصي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12۴_20_282

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه 12۶_20_283

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه فقه12_20_284

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_463

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيفقه 12١_20_569

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفقه 12٢_20_570

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيفقه 12٣_20_571

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيفقه 12۴_20_572

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

رياضيات 11١_11_174
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

رياضيات 11٢_11_175
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيآمار11١_17_117

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيآمار11٢_17_118

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

206_12_12

زبان خارجي 
٢(زبان 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتخصصي )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

092_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

181_18_12
تجارت بين 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيالملل

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

182_18_12
اصول سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)
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كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياقتصادخرد12١_21_086

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 12١_21_087

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12٢_21_088

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادكaن 12٢_21_089

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستياقتصادرياضي12_21_090

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

091_21_12
اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعمومي ١

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

092_21_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيپول وبانكداري12_21_093

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

094_21_12
مباني فقھي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستياقتصاداسaم

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

095_21_12
اقتصادبخش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيعمومي ٢

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

096_21_12
تاريخ 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيعقايداقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي12_21_097

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيماليه بين الملل12_21_098

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادتوسعه12_21_099

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادمديريت12_21_100

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

101_21_12

ارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادمنابع12_21_102

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

103_21_12
نظام اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيصدراسaم

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصادايران12_21_104

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروش تحقيق12_21_105

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

106_21_12
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستياقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

107_21_12
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

108_21_12
نظامھاي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)
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109_21_12
پژوھش 
عملياتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستياقتصادصنعتي12_21_110

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

111_21_12
اقتصادكارونيرو

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيي انساني

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

139_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت12_23_172

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

208_12_12
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

181_18_12
تجارت بين 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيالملل

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستياقتصادرياضي12_21_090

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

096_21_12
تاريخ 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيعقايداقتصادي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي12_21_097

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيماليه بين الملل12_21_098

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادمديريت12_21_100

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

101_21_12

ارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياقتصادي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادمنابع12_21_102

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

103_21_12
نظام اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيصدراسaم

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

107_21_12
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

108_21_12
نظامھاي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياقتصادي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

109_21_12
پژوھش 
عملياتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستياقتصادصنعتي12_21_110

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

113_21_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيدراقتصاد

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسيتشريحيپروژه12_21_120

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

121_21_12
اقتصادكaن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيميانه ١

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

122_21_12
اقتصادخردميانه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستي ١

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

123_21_12
اقتصادخردميانه

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستي ٢

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

124_21_12
اقتصادكaن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيميانه ٢

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

125_21_12
اقتصادبخش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيعمومي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصادايران12_21_134

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادخردوكaن12_21_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمباني تعاون12_22_003

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

044_22_12
اصول وانديشه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

045_22_12

سيرتحول 
تعاوني درايران 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيوجھان

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

046_22_12
انواع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوكاركردتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

047_22_12

زمينه ھاي 
وشيوه ھاي 

ھمياري 
درجوامع 
شھري و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12١_22_048

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

049_22_12

سازماندھي 
ومديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

050_22_12
امورمالي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

051_22_12
اصول آموزش 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيوترويج تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

052_22_12
سمينارمسائل 

كارشناسيتشريحيتعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_22_053

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيحقوق تجارت12_23_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

003_23_12

حقوق تعاون 
(تھيه 

اساسنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوآيين نامه )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادخردوكaن12_21_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمباني تعاون12_22_003

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

044_22_12
اصول وانديشه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

045_22_12

سيرتحول 
تعاوني درايران 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيوجھان

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

046_22_12
انواع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوكاركردتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

047_22_12

زمينه ھاي 
وشيوه ھاي 

ھمياري 
درجوامع 
شھري و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12١_22_048

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

049_22_12

سازماندھي 
ومديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

050_22_12
امورمالي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

051_22_12
اصول آموزش 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيوترويج تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

052_22_12
سمينارمسائل 

كارشناسيتشريحيتعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_22_053

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيحقوق تجارت12_23_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

003_23_12

حقوق تعاون 
(تھيه 

اساسنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوآيين نامه )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_15_11
كاربردكامپيوتردر
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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006_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيجھان سوم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

010_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش پرورش

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

011_22_12
مردم شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفرھنگي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

012_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

014_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

017_22_12

جامعه 
شناسي ايaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوعشايرايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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020_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيارتباط جمعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

023_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

026_22_12
تكنيكھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخاص تحقيق

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

027_22_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشھري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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035_22_12
جمعيت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتشريحيكارتحقيقي12_22_039

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

041_22_12
كاربردجمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_15_11
كاربردكامپيوتردر
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمباني تعاون12_22_003

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

006_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيجھان سوم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

010_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش پرورش

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

011_22_12
مردم شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفرھنگي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

012_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

014_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

017_22_12

جامعه 
شناسي ايaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوعشايرايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

020_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيارتباط جمعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

023_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

026_22_12
تكنيكھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخاص تحقيق

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

027_22_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشھري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

035_22_12
جمعيت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتشريحيكارتحقيقي12_22_039

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

041_22_12
كاربردجمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

141_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

142_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

143_22_12

مباني 
روانشناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

144_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

145_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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146_22_12

مباني 
مددكاري 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

147_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

148_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

149_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

150_22_12

آشنايي با 
روش ھاي 
مددكاري 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

151_22_12
مددكاري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

152_22_12
اصول توان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبخشي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

153_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروھي12_22_154

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

155_22_12

توان بخشي 
گرو ه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخاص

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

156_22_12

روش تحقيق 
عملي در 

خدمات 
كارشناسيتشريحياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

157_22_12

كارورزي 
مددكاري 

كارشناسيتشريحياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

158_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

159_22_12

مقدمات 
مشاوره و 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيراھنمايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

160_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در مددكاري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

161_22_12

مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

162_22_12

روانشناسي 
كودكي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستينوجواني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

163_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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164_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

165_22_12
حقوق در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمددكاري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

166_22_12

مددكاري 
اجتماعي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

167_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسيتشريحيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

168_22_12

مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

169_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياعتياد12_22_170

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

171_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_22_172

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

173_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

174_22_12

فقر و 
نابرابريھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

175_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسيتشريحيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

176_22_12
روشھا و فنون 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

177_22_12

سرپرستي در 
خدمات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتشريحيكار تحقيقي12_22_178

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

141_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

142_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

143_22_12

مباني 
روانشناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

144_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

145_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

146_22_12

مباني 
مددكاري 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

147_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

148_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

149_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

150_22_12

آشنايي با 
روش ھاي 
مددكاري 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

151_22_12
مددكاري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

152_22_12
اصول توان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبخشي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

153_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروھي12_22_154

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


155_22_12

توان بخشي 
گرو ه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخاص

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

156_22_12

روش تحقيق 
عملي در 

خدمات 
كارشناسيتشريحياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

157_22_12

كارورزي 
مددكاري 

كارشناسيتشريحياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

158_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

159_22_12

مقدمات 
مشاوره و 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيراھنمايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

160_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در مددكاري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

161_22_12

مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

162_22_12

روانشناسي 
كودكي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستينوجواني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

163_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

164_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

165_22_12
حقوق در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمددكاري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

166_22_12

مددكاري 
اجتماعي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

167_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسيتشريحيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

168_22_12

مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

169_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياعتياد12_22_170

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

171_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_22_172

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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173_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

174_22_12

فقر و 
نابرابريھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

175_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسيتشريحيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

176_22_12
روشھا و فنون 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

177_22_12

سرپرستي در 
خدمات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتشريحيكار تحقيقي12_22_178

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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179_22_12
تامين و رفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

180_22_12

زبان تخصصي - 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

181_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

182_22_12
مديريت بحران 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيو ريسك

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

183_22_12
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

184_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

185_22_12

مباني روان 
شناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

186_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

187_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

188_22_12
كارآفريني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

189_22_12

مباني 
مطالعات 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيفرھنگي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

190_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

191_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

192_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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193_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحقوق كار12_22_194

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

195_22_12

مباني تفكر 
جمعي و كار 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيگروھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

196_22_12
رياضيات در 
برنامه ريزي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

197_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

198_22_12

زبان تخصصي 
٢ متون برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

199_22_12
سياست 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيگذاري توريسم

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد ايران12_22_200

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

201_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

202_22_12
نظريه ھاي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيبرنامه ريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

203_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

204_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در علوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

205_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

206_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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207_22_12

زنان و 
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

208_22_12
فنون برنامه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيريزي اجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

209_22_12
كاربرد جمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

210_22_12

انحرافات و 
سياست 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

211_22_12
فقر و نابرابري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

212_22_12

سياستھاي 
بھداشتي و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيآموزشي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

213_22_12
جغرافيا ي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبودجه ريزي12_22_214

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

215_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياوقات فراغت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

216_22_12

سياست 
گذاري محيط 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيزيست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

217_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوسعه پايدار12_22_218

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

219_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمشاركتي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

220_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياقتصاد توسعه12_22_221

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

179_22_12
تامين و رفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

180_22_12

زبان تخصصي - 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

181_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

182_22_12
مديريت بحران 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيو ريسك

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

183_22_12
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

184_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

185_22_12

مباني روان 
شناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

186_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

187_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

188_22_12
كارآفريني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

189_22_12

مباني 
مطالعات 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيفرھنگي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

190_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

191_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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192_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

193_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحقوق كار12_22_194

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

195_22_12

مباني تفكر 
جمعي و كار 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيگروھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

196_22_12
رياضيات در 
برنامه ريزي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

197_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

198_22_12

زبان تخصصي 
٢ متون برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

199_22_12
سياست 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيگذاري توريسم

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد ايران12_22_200

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

201_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

202_22_12
نظريه ھاي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيبرنامه ريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

203_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

204_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در علوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

205_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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206_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

207_22_12

زنان و 
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

208_22_12
فنون برنامه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيريزي اجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

209_22_12
كاربرد جمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

210_22_12

انحرافات و 
سياست 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

211_22_12
فقر و نابرابري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

212_22_12

سياستھاي 
بھداشتي و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيآموزشي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

213_22_12
جغرافيا ي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبودجه ريزي12_22_214

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

215_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياوقات فراغت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

216_22_12

سياست 
گذاري محيط 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيزيست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

217_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوسعه پايدار12_22_218

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

219_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمشاركتي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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220_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياقتصاد توسعه12_22_221

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_22_301

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

302_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

303_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

304_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

305_22_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمار مقدماتي12_22_306

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

307_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

308_22_12

زبان تخصصي 
١ متون 

ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

309_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

310_22_12
اصول سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو مديريت

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياقتصاد ايران12_22_311

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

312_22_12

اصول روابط و 
سازمانھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبين المللي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

313_22_12

انديشه ھاي 
سياسي در 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيقرن بيستم

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

314_22_12

زبان تخصصي 
٢ متون روزنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستينگاري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

315_22_12

روشھاي 
تحقيق در 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستي(نظري -عملي)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

317_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

318_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

320_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيجمعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

321_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو توسعه

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_22_322

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

323_22_12

روزنامه نگاري 
راديويي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيتلويزيوني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

324_22_12

گرافيك و 
صفحه آرايي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر مطبوعات

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

325_22_12
تكنولوژي ھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيارتباطي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

326_22_12

نظريه ھاي 
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

327_22_12

معني 
شناسي در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرسانه ھا

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

328_22_12
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسياسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

329_22_12
اصول روزنامه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستينگاري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

330_22_12

تحليل محتوا 
ھا ي پيامھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيارتباطي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

331_22_12
ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيتصويري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

332_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستياطaعاتي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

333_22_12

افكار عمومي و 
وسايل ارتباط 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

334_22_12
ارتباطات بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

335_22_12

روزنامه نگاري 
عملي ١ 
مصاحبه 

مطبوعاتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسيتشريحيكار آموزي12_22_336

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتاريخ مطبوعات12_22_337

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

338_22_12

حقوق و مسئو 
ليتھاي روزنامه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينگاري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

339_22_12
عكاس خبري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي(فتوژورناليسم)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

340_22_12
حقوق ارتباط 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسيتشريحيپايان نامه12_22_341

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

342_22_12

روزنامه نگاري 
عملي ٢ 

گزارش 
مطبوعاتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

343_22_12
ويراستاري و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمديريت اخبار

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

344_22_12
روزنامه نگاري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتخصصي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

345_22_12
نقد و تفسير 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمقاله نويسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

347_22_12
كاربرد رايانه در 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم ارتباطات

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

348_22_12
روزنامه نگاري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيالكترونيكي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

439_22_12

شيوه نگارش 
فارسي در 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمطبوعات

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_22_301

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

302_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

303_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

304_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

305_22_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمار مقدماتي12_22_306

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

307_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

308_22_12

زبان تخصصي 
١ متون 

ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

309_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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310_22_12
اصول سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو مديريت

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياقتصاد ايران12_22_311

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

312_22_12

اصول روابط و 
سازمانھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبين المللي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

313_22_12

انديشه ھاي 
سياسي در 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيقرن بيستم

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

315_22_12

روشھاي 
تحقيق در 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستي(نظري -عملي)

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

317_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

318_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

320_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيجمعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

321_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو توسعه

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_22_322

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

323_22_12

روزنامه نگاري 
راديويي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيتلويزيوني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

324_22_12

گرافيك و 
صفحه آرايي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر مطبوعات

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

325_22_12
تكنولوژي ھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيارتباطي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

326_22_12

نظريه ھاي 
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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327_22_12

معني 
شناسي در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرسانه ھا

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

328_22_12
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسياسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

330_22_12

تحليل محتوا 
ھا ي پيامھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيارتباطي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

331_22_12
ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيتصويري

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

332_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستياطaعاتي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

333_22_12

افكار عمومي و 
وسايل ارتباط 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

334_22_12
ارتباطات بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسيتشريحيكار آموزي12_22_336

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

340_22_12
حقوق ارتباط 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسيتشريحيپايان نامه12_22_341

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

347_22_12
كاربرد رايانه در 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم ارتباطات

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

402_22_12
اصول روابط 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

403_22_12
اصول تبليغات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبازرگاني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

404_22_12
اصول اقناع و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيتبليغ سياسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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405_22_12
ارتباط با رسانه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

406_22_12

روابط عمومي 
عملي ١ 
گزارش و 

نگارش
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

407_22_12

روابط عمومي 
عملي ٢ 
انتشارات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

412_22_12
مديريت روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

439_22_12

شيوه نگارش 
فارسي در 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمطبوعات

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

440_22_12

زبان تخصصي 
٢متون روابط 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

441_22_12

طرح و برنامه 
ريزي در روابط 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

442_22_12
تكنيكھاي روابط 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

443_22_12
روابط عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيالكترونيكي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

444_22_12
مباني آرشيو و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحياطaع رساني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

177_12_12
متون حقوقي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١به زبان خارجه

178_12_12

متون حقوقي 
٢زبان خارجي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيتخصصي

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

300_12_12
آشنايي با 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

حقوق - 10كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

429_15_12
تربيت بدني 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

149_17_12
بزھكاري 
حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطفال ١

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيعربي12_20_286

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياصول فقه 12١_20_287

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمتون فقه 12١_20_288

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيمتون فقه 12٢_20_289

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياصول فقه 12٢_20_290

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمتون فقه 12٣_20_291

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيمتون فقه 12۴_20_292

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيقواعدفقه 12١_20_293

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيآيات ا?حكام12_20_294

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقواعدفقه 12٢_20_295

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
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037_21_12
مباني علم 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيماليه عمومي12_21_038

078_22_12
مباني جامعه 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

020_23_12
مقدمه علم 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيحقوق

021_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعمومي ١

022_23_12
حقوق 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياساسي ١

023_23_12

حقوق مدني 
١اشخاص 

وحمايت 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيازمحجورين

024_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعمومي ٢

025_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستي١

026_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيمدني ١

027_23_12
حقوق مدني 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستي٢اموال ومالكيت

028_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعمومي ٣

029_23_12
حقوق تجارت 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستي١اشخاص

030_23_12
حقوق 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستياساسي ٢

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيحقوق اداري 12١_23_031

032_23_12

حقوق مدني 
٣كليات 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيقراردادھا

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجرم شناسي12_23_033

034_23_12
حقوق جزاي 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياختصاصي ١

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحقوق اداري 12٢_23_035

036_23_12
حقوق جزاي 
حقوق - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياختصاصي ٢

037_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكيفرشناسي12_23_038

039_23_12

حقوق مدني 
۴الزامات خارج 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيازقراردادھا

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيحقوق تجارت 12٢_23_040

041_23_12
حقوق مدني 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي۵خانواده

042_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيمدني ٢

043_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكيفري ١

044_23_12

حقوق بين 
الملل 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيخصوصي ١

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحقوق كار12_23_045

حقوق - 10كارشناسيتشريحيكارتحقيقي 12١_23_046

047_23_12

حقوق مدني 
۶عقودمعين 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيقسمت (الف )

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيپزشكي قانوني12_23_048

049_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكيفري ٢
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050_23_12
حقوق جزاي 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياختصاصي ٣

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_23_051

052_23_12

حقوق بين 
الملل 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيخصوصي ٢

053_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيمدني ٣

054_23_12

حقوق مدني 
٧عقودمعين 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيقسمت (ب )

055_23_12

حقوق 
سازمانھاي 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيبين الملل

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تجارت 12٣_23_056

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيرويه قضايي12_23_057

حقوق - 10كارشناسيتشريحيكارتحقيقي 12٢_23_058

059_23_12

حقوق مدني 
٨شفعه 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيووصيت وارث

060_23_12
ادله اثبات 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدعوي

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيحقوق تجارت 12۴_23_061

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيحقوق تطبيقي12_23_062

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيحقوق بيمه12_23_063

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

180_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيبين الملل ايران

186_23_12
حقوق بشر در 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياسaم

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

038_33_12
تفسيرموضوعي

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

043_33_12
دانش خانواده 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

013_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينويسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

019_17_11
آمارواحتمال 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمقدماتي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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154_12_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيانگليسي ١

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

155_12_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيانگليسي ٢

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

156_12_12

متون 
اختصاصي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفرانسه ١

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

157_12_12

متون 
اختصاصي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفرانسه ٢

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

115_13_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

116_13_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

132_16_12

جغرافياي 
شھري 

وروستاشناس
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

113_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياجتماعي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

114_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

115_17_12

روانشناسي 
كودكي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونوجواني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

096_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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006_20_12

مرجع 
شناسي 
عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي وعربي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

007_20_12

مرجع 
شناسي 

عمومي (?تين 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي)

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

008_20_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيعربي ١

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

009_20_12
تاريخ عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلسفه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ اديان12_20_010

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

022_21_12
كليات علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

072_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

073_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

017_23_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

001_24_12
كتابخانه 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيوكتابداري

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

009_24_12

ماشين 
نويسي 

كارشناسيتشريحي:١فارسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

012_24_12
ماشين 

كارشناسيتشريحينويسي :٢?تين

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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022_24_12

موادوخدمات 
كتابخانه براي 

كودكان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيونوجوانان

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

023_24_12

سازماندھي 
مواد١فھرست 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينويسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگزارش نويسي12_24_024

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

025_24_12
سازماندھي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمواد٢رده بندي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12١_24_026

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

028_24_12

مرجع 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتخصصي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12٢_24_029

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

030_24_12

موادوخدمات 
كتابخانه براي 

بزرگسا?ن 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينوسواد

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

031_24_12

ساختمان 
وتجھيزات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكتابخانه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

032_24_12

سازماندھي 
مواد٣فھرست 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستينويسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياصول كارمرجع12_24_033

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

034_24_12

آشنايي 
باصنعت چاپ 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيونشر

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

035_24_12

حفاظت 
ونگھداري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيموادكتابخانه اي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

036_24_12
سازماندھي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمواد۴رده بندي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12٣_24_037

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

038_24_12
موادسمعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوبصري

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

039_24_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيعربي ٢

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12۴_24_040

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياداره كتابخانه12_24_041

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخدمات عمومي12_24_042

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

043_24_12
شيوه ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمطالعه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

044_24_12

آشنايي 
بابانكھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم انساني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتاريخ تمدن12_24_045

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

046_24_12

مجموعه 
سازي ١: 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيانتخاب

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

047_24_12

مجموعه 
سازي ٢ : 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتھيه وسفارش

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

105_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

107_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

108_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيمفاھيم ٣

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

109_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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110_12_12
فنون يادگيري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

111_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

112_12_12
نمونه ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينثرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

113_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

114_12_12
فنون وصناعات 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

115_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

116_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

117_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

118_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_119

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

120_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

121_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

122_12_12
نمونه ھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشعرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_123

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

124_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

125_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

126_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيتحقيق ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

127_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيداستان كوتاه12_12_128

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

129_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشعرانگليسي12_12_130

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

131_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

132_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتحقيق ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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133_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

134_12_12
ترجمه متون 

ادبي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

136_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي١(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

137_12_12
ترجمه متون 

ادبي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرمان 12١_12_138

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

140_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينمايشنامه 12١_12_141

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينقدادبي 12١_12_142

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

143_12_12
روش تدريس 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان خارجي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستينقدادبي 12٢_12_144

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

145_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

146_12_12
متون برگزيده 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينثرادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

147_12_12
زبان دوم 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستي٣(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمكتبھاي ادبي12_12_148

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيرمان 12٢_12_149

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

150_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيداستان ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

151_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت وشنود12١_12_152

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت وشنود12٢_12_153

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

270_12_12
زبان عمومي 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستي(دانشپذيري)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

004_25_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينمايشنامه 12٢_25_005

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

105_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

107_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

109_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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111_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

112_12_12
نمونه ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينثرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

113_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

114_12_12
فنون وصناعات 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

115_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

116_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

117_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

118_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_119

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

120_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

121_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

122_12_12
نمونه ھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشعرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_123

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

124_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

125_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

127_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيداستان كوتاه12_12_128

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

129_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشعرانگليسي12_12_130

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

131_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

133_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

134_12_12
ترجمه متون 

ادبي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

136_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي١(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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137_12_12
ترجمه متون 

ادبي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

140_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

143_12_12
روش تدريس 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان خارجي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

145_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

146_12_12
متون برگزيده 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينثرادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

147_12_12
زبان دوم 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستي٣(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمكتبھاي ادبي12_12_148

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

004_25_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت و شنود 12١_25_113

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت و شنود 12٢_25_114

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

115_25_12
اصول و روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتحقيق

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيادبيات امريكا12_25_116

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

117_25_12
اساطير يونان و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيروم

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيرمان قرن 12٢٠_25_118

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيادبيات معاصر12_25_119

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

120_25_12
نمايشنامه قرن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي١٧ تا ٢٠

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

121_25_12
رمان قرن ١٨تا 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستي١٩

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

122_25_12

نمايشنامه 
كaسيك و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرنسانس

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

123_25_12
رويكرد ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستينقد ادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيادبيات جھان12_25_124

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسيتشريحيپروژه كارورزي12_25_125

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

126_25_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

127_25_12
فنون يادگيري 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيزبان

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسيتشريحيكامپيوتر11_15_229
 صنايع - 10
دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 صنايع - 10
دستي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 صنايع - 10
دستي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 صنايع - 10
دستي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 صنايع - 10
دستي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 صنايع - 10
دستي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 صنايع - 10
دستي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 صنايع - 10
دستي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 صنايع - 10
دستي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 صنايع - 10
دستي

004_26_12

آشنايي 
باھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت12_26_005
 صنايع - 10
دستي

006_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١
 صنايع - 10
دستي

007_26_12
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١
 صنايع - 10
دستي

008_26_12
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١
 صنايع - 10
دستي

009_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 10
دستي

010_26_12
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢
 صنايع - 10
دستي

011_26_12
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢
 صنايع - 10
دستي

012_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢
 صنايع - 10
دستي

013_26_12
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي
 صنايع - 10
دستي

014_26_12
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١
 صنايع - 10
دستي

015_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 10
دستي

016_26_12
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١
 صنايع - 10
دستي

017_26_12

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١
 صنايع - 10
دستي

018_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٣
 صنايع - 10
دستي

019_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۴
 صنايع - 10
دستي

020_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۵
 صنايع - 10
دستي
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021_26_12
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢
 صنايع - 10
دستي

022_26_12
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيطراحي ٢
 صنايع - 10
دستي

023_26_12
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيباھنردرتاريخ ١
 صنايع - 10
دستي

024_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۶
 صنايع - 10
دستي

025_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٧
 صنايع - 10
دستي

026_26_12
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي دردنيا
 صنايع - 10
دستي

027_26_12
ھنروتمدن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 صنايع - 10
دستي

028_26_12

تحقيق 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ١
 صنايع - 10
دستي

029_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٨
 صنايع - 10
دستي

030_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٩
 صنايع - 10
دستي

031_26_12
ھنروتمدن 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 صنايع - 10
دستي

032_26_12

تحقيق 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدستي ايران ٢
 صنايع - 10
دستي

033_26_12

طرح اشياء 
درتمدن 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياسaمي

 صنايع - 10
دستي

034_26_12
آشنايي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيباھنردرتاريخ ٢
 صنايع - 10
دستي

035_26_12

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 10
دستي

036_26_12

مرمت 
ونگھداري 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيآثارھنري ١

 صنايع - 10
دستي

037_26_12

خوشنويسي 
وطراحي 
كارشناسيتشريحيحروف ٢

 صنايع - 10
دستي

038_26_12

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 10
دستي

039_26_12

مرمت 
ونگھداري 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيآثارھنري ٢

 صنايع - 10
دستي

041_26_12

آشنايي 
بارشته ھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 صنايع - 10
دستي

042_26_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيتوليدصنعتي
 صنايع - 10
دستي

043_26_12
حكمت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيھنراسaمي
 صنايع - 10
دستي

064_26_12
طرح ورساله 

كارشناسيتشريحينھايي
 صنايع - 10
دستي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 صنايع - 10
دستي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 صنايع - 10
دستي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 صنايع - 10
دستي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 صنايع - 10
دستي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 صنايع - 10
دستي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 صنايع - 10
دستي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 صنايع - 10
دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

300_12_12
آشنايي با 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

429_15_12
تربيت بدني 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

088_22_12
مباني علم 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

017_27_12

مباني جامعه 
شناسي 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستي(رشته تاريخ )

014_29_12
تاريخ تمدنھاي 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمشرق زمين

015_29_12

شناخت 
ونقدمنابع 

وماخذتاريخ 
ايران پيش 

aتاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيازاس

016_29_12

تاريخ ايران 
ازايaمي 

ھاوآريايي 
ھاتاپايان 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيھخامنشي

017_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيفارسي ١

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيتاريخ يونان وروم12_29_018

019_29_12

تاريخ ايران 
دردوره 

سلوكي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيواشكاني

020_29_12
گاھشماري 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيوتقويم

022_29_12

تاريخ ايران 
دردوره 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيساسانيان

023_29_12

تاريخ اسaم 
ازميaدپيامبراكر

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيم تا۴١ھجري

024_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيعربي ١

025_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيخارجي ١
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026_29_12

تاريخ تحو?ت 
..ايران 

ازوروداسaم 
تاپايان حكومت 

علويان 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيطبرستان

027_29_12

تحو?تسياسي 
ايران 

ازدوسامانيان 
وديلميان 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوغزنويان

028_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 
اجتماعي 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي..ازسال چھلم

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ بيزانس12_29_029

030_29_12

تاريخ 
اروپادرقرون 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوسطي

031_29_12

تاريخ تحو?ت 
ايران دردوره 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيسلجوقيان

032_29_12

تاريخ تشيع 
١ازآغازقرن 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاپنجم ھجري

033_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي ايران 
دردوره غوريان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوخوارزمشاھيان

034_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

جھان اسaم 
ازسال 

٢٢٧تاسقوطبغد
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياد

035_29_12

كليات 
جغرافيا(باتكيه 

برجغرافياي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيايران )

036_29_12
كليات ومباني 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعلم تاريخ

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتاريخ تشيع 12٢_29_037

038_29_12

تاريخ 
اروپادرقرون 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيجديد

039_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيخارجي ٢

040_29_12

تاريخ زندگاني 
ائمه معصومين 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستي(ع )

041_29_12

تاريخ تحو?ت 
دردوره حمله 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيمغول وايلخانان

042_29_12

تاريخ نگاري 
وتحو?ت آن 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيدرايران وجھان

043_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

اززوال ايلخانان 
تاآغازحكومت 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصفويا

044_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

جھان اسaم 
ازقرن ھفتم 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتادھم ھجري
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045_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيفارسي ٢

046_29_12

شناخت 
ونقدمنابع 

وماخذايران 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبعدازاسaم

047_29_12
تاريخ عثماني 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوخاورميانه

048_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدردوره صفويان

049_29_12

تاريخ انديشه 
ھاي سياسي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرايران واسaم

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيفلسفه تاريخ12_29_050

051_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي ايران 

دردوره 
افشاريان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيوزنديان

052_29_12

تاريخ 
ھنرومعماري 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي

053_29_12

تاريخ تحو?ت 
ايران 

ازآغازقاجارتاانق
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستي?ب مشروطيت

054_29_12

انقaب 
مشروطيت 

وتحو?ت ايران 
تاانقراض 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيقاجاريه

055_29_12

تاريخ 
اروپاازانقaب 

فرانسه تاجنگ 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيجھاني اول

056_29_12

تاريخ نفت 
درايران 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوخاورميانه

057_29_12

تاريخ خليج 
فارس 

وسرزمينھاي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيھمجوار

058_29_12

تاريخ تحو?ت 
ايران ازانقراض 

قاجاريه 
تاكودتاي 
تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢٨مرداد

059_29_12

انقaب 
اسaمي 

وريشه ھاي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخي آن

060_29_12

تاريخ 
اروپاازجنگ 
جھاني اول 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتاكنون

061_29_12
مباني تاريخ 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

062_29_12

جغرافياي 
تاريخي 

سرزمينھاي 
اسaمي جھان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدردوقرن اخير

063_29_12

تاريخ احزاب 
ومطبوعات 

ايران دردوره 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيقاجار
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066_29_12
روش تحقيق 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتاريخ

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

139_29_12

تاريخ تفكر 
سياسي در 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدوره قاجاريه

140_29_12

مباني حكومت 
و ساخت قدرت 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيدر ايران

171_29_12

فرھنگ و تمدن 
ايران در دوره 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيصفوي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

038_33_12
تفسيرموضوعي

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

043_33_12
دانش خانواده 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان - 11
وادبيات عرب

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان - 11
وادبيات عرب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان - 11
وادبيات عرب

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان - 11
وادبيات عرب

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان - 11
وادبيات عرب

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان - 11
وادبيات عرب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان - 11
وادبيات عرب

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان - 11
وادبيات عرب

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 11
وادبيات عرب
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12١_30_001
 زبان - 11
وادبيات عرب

مكالمه 12١_30_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

003_30_12

قرائت وترجمه 
و تجويد قرآن 

كريم
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستينحو12١_30_004
 زبان - 11
وادبيات عرب

مكالمه 12٢_30_005
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

006_30_12
متون نظم 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونثرمعاصر١

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيفن ترجمه12_30_007
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمتون تفسيري12_30_008
 زبان - 11
وادبيات عرب

آزمايشگاه 12١_30_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيصرف 12٢_30_010
 زبان - 11
وادبيات عرب

011_30_12
متون نظم 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيونثرمعاصر٢

 زبان - 11
وادبيات عرب

مكالمه 12٣_30_012
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

013_30_12

ترجمه ازعربي 
به فارسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوبالعكس
 زبان - 11
وادبيات عرب

014_30_12
متون نظم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيونثراندلس

 زبان - 11
وادبيات عرب

015_30_12

متون نظم 
ونثرازسقوطبغدا
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيدتا دوره معاصر

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينحو12٢_30_016
 زبان - 11
وادبيات عرب

انشاء 12١_30_017
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

019_30_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوماخذشناسي
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمتون حديث12_30_020
 زبان - 11
وادبيات عرب

022_30_12
روزنامه و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمجaت عربي
 زبان - 11
وادبيات عرب

023_30_12

تاريخ ادبيات از 
دوره جاھلي تا 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيپايان دوره اموي

 زبان - 11
وادبيات عرب

انشاء (٢)12_30_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

025_30_12
تمرين صرف و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينحو (١)
 زبان - 11
وادبيات عرب

026_30_12
متون نھج 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيالبaغه
 زبان - 11
وادبيات عرب

آزمايشگاه 12٣_30_027
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفقه اللغه12_30_028
 زبان - 11
وادبيات عرب

انشاء12٣_30_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

030_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره اول 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعباسي

 زبان - 11
وادبيات عرب

031_30_12

متون نظم ونثر 
دوره اول 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعباسي

 زبان - 11
وادبيات عرب

032_30_12
تمرين صرف 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيونحو ٢
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيادبيات تطبيقي12_30_033
 زبان - 11
وادبيات عرب

034_30_12
قرائت متون 

عرفاني
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب
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035_30_12

متون نظم نثر 
عربي در ايران 

١از 
آغازتاسقوطبغدا

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيد
 زبان - 11
وادبيات عرب

036_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياندلس
 زبان - 11
وادبيات عرب

037_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره دوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعباسي

 زبان - 11
وادبيات عرب

038_30_12

متون نظم 
ونثردوره دوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعباسي
 زبان - 11
وادبيات عرب

039_30_12
نامه نگاري و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيخaصه نويسي
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلوم بaغي12١_30_040
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي 12١_30_041
 زبان - 11
وادبيات عرب

042_30_12

متون نظم و نثر 
عربي در 
ايران٢ از 

سقوط بغدادتا 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدوره معاصر

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلوم بaغي 12٢_30_043
 زبان - 11
وادبيات عرب

044_30_12

تاريخ ادبيات از 
سقوط بغداد تا 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدوره معاصر
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزبان تخصصي 12٢_30_045
 زبان - 11
وادبيات عرب

046_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمعاصر١
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيعروض و قافيه12_30_047
 زبان - 11
وادبيات عرب

048_30_12
ادب سياسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدر اسaم
 زبان - 11
وادبيات عرب

049_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعاصر ٢
 زبان - 11
وادبيات عرب

050_30_12
ادبيات متعھد 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياھل بيت (ع)

 زبان - 11
وادبيات عرب

051_30_12

متون نظم و نثر 
دوره جاھلي تا 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيپايان اموي
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينقد ادبي12_30_052
 زبان - 11
وادبيات عرب

آزمايشگاه 12٢_30_053
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان - 11
وادبيات عرب

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان - 11
وادبيات عرب

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان - 11
وادبيات عرب

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 11
وادبيات عرب

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان - 11
وادبيات عرب

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان - 11
وادبيات عرب
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان و - 14
ادبيات عربي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان و - 14
ادبيات عربي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان و - 14
ادبيات عربي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان و - 14
ادبيات عربي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان و - 14
ادبيات عربي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان و - 14
ادبيات عربي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان و - 14
ادبيات عربي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان و - 14
ادبيات عربي

آزمايشگاه 12١_30_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

019_30_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوماخذشناسي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

آزمايشگاه 12٣_30_027
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفقه اللغه12_30_028
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلوم بaغي12١_30_040
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيعروض و قافيه12_30_047
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينقد ادبي12_30_052
 زبان و - 14
ادبيات عربي

آزمايشگاه 12٢_30_053
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

نگارش12١_30_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

گفت و شنود 12١_30_076
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستينحو 12١_30_077
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12١_30_078
 زبان و - 14
ادبيات عربي

نگارش 12٢_30_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

گفت وشنود12٢_30_080
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينحو 12٢_30_081
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيصرف 12٢_30_082
 زبان و - 14
ادبيات عربي
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينگارش 12٣_30_083
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستينحو 12٣_30_084
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيصرف 12٣_30_085
 زبان و - 14
ادبيات عربي

گفت وشنود12٣_30_086
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

087_30_12

متون نثر از 
دوره جاھلي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيتاپايان اموي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

088_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجاھلي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

089_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره جاھلي تا 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيپايان اموي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينحو 12۴_30_090
 زبان و - 14
ادبيات عربي

091_30_12
متون نثر دوره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعباسي ١
 زبان و - 14
ادبيات عربي

092_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعباسي ١
 زبان و - 14
ادبيات عربي

093_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدوره عباسي ١
 زبان و - 14
ادبيات عربي

094_30_12
متون نظم دوره 

عباسي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

095_30_12
ترجمه از عربي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبه فارسي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

096_30_12

ترجمه 
ازفارسي به 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعربي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

097_30_12
متون نثر دوره 

عباسي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

098_30_12
متون حديث و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينھج البaغه
 زبان و - 14
ادبيات عربي

099_30_12
قرائت وترجمه 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمتون تفسيري

 زبان و - 14
ادبيات عربي

101_30_12

خواندن و 
ترجمه متون 

مطبوعاتي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعربي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

103_30_12

متون نظم دوره 
ھاي اسaمي 

اموي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

104_30_12
ترجمه قرآن 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكريم
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينحو 12۵_30_105
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزبان تخصصي12_30_106
 زبان و - 14
ادبيات عربي

107_30_12

تاريخ ادبيات 
عباسي(٢) 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيواندلس
 زبان و - 14
ادبيات عربي

108_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره مغولي 

مملوكي و 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعثماني

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستينحو 12۶_30_109
 زبان و - 14
ادبيات عربي

110_30_12
علوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيبaغي(٢)(بيان)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

111_30_12
متون نظم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيونثردوره اندلس
 زبان و - 14
ادبيات عربي

112_30_12
متون نثر دوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيمعاصر(١)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

113_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيمعاصر (١)
 زبان و - 14
ادبيات عربي
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114_30_12

متون نظم و نثر 
دوره مغولي 

مملوكي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيعثماني

 زبان و - 14
ادبيات عربي

115_30_12
تاريخ ادبيات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدوره معاصر

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستينحو 12٧_30_116
 زبان و - 14
ادبيات عربي

117_30_12
علوم بaغي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستي(٣) بديع
 زبان و - 14
ادبيات عربي

118_30_12
متون نثردوره 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمعاصر (٢)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

119_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمعاصر(٢)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكتبھاي ادبي12_30_120
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسيتشريحيپروژه كارورزي12_30_122
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيادبيات تطبيقي12_30_123
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسيتشريحيفن ترجمه12_30_124
 زبان و - 14
ادبيات عربي

125_30_12
آواشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعربي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان و - 14
ادبيات عربي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان و - 14
ادبيات عربي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان و - 14
ادبيات عربي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان و - 14
ادبيات عربي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان و - 14
ادبيات عربي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان و - 14
ادبيات عربي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 علوم - 11
سياسي

038_12_12

متون سياسي 
به زبان خارجي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستي١
 علوم - 11
سياسي

039_12_12

متون سياسي 
به زبان خارجي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي٢
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 علوم - 11
سياسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 علوم - 11
سياسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 علوم - 11
سياسي

094_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي
 علوم - 11
سياسي
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 11
سياسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 علوم - 11
سياسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 علوم - 11
سياسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 علوم - 11
سياسي

013_21_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد
 علوم - 11
سياسي

008_23_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق
 علوم - 11
سياسي

009_23_12

حقوق 
اساسي 
جمھوري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ايران
 علوم - 11
سياسي

010_23_12

حقوق 
اساسي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي(كليات )

 علوم - 11
سياسي

011_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستي١
 علوم - 11
سياسي

012_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢
 علوم - 11
سياسي

013_23_12
حقوق اداري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(كليات وايران )
 علوم - 11
سياسي

014_23_12
حقوق بين 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالملل اسaمي
 علوم - 11
سياسي

015_23_12
حقوق بين 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيالملل خصوصي
 علوم - 11
سياسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 علوم - 11
سياسي

002_27_12

مباني جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي
 علوم - 11
سياسي

003_27_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 11
سياسي

004_29_12

تحو?ت 
سياسي 

واجتماعي 
ايران 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياز١٢٢٨تا١٣٢٠
 علوم - 11
سياسي

005_29_12

تاريخ 
روابطخارجي 

ايران ازقاجاريه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيتا١٣٢٠

 علوم - 11
سياسي

006_29_12

تاريخ 
روابطخارجي 

ايران 
ازشھريور١٣٢٠

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيتا١٣۵٧
 علوم - 11
سياسي

007_29_12

تاريخ روابطبين 
الملل 

از١٨٧١تا١٩۴۵م
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستييaدي

 علوم - 11
سياسي

008_29_12
تاريخ تحول 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدولت دراسaم
 علوم - 11
سياسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 11
سياسي

001_31_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسياست
 علوم - 11
سياسي
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002_31_12
نظام سياسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيودولت دراسaم

 علوم - 11
سياسي

003_31_12
جنبشھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياسaمي معاصر
 علوم - 11
سياسي

004_31_12

تحو?ت 
سياسي 

واجتماعي 
ايران 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياز١٣٢٠تا١٣۵٧
 علوم - 11
سياسي

005_31_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسياسي ١الف
 علوم - 11
سياسي

006_31_12

تاريخ انديشه 
ھاي سياسي 

درغرب قبل 
ازافaطون 

تاقرن 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيبيستم(١)

 علوم - 11
سياسي

007_31_12

تاريخ انديشه 
ھاي سياسي 

درغرب قبل 
ازافaطون 

تاقرن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيبيستم(٢)

 علوم - 11
سياسي

008_31_12

مسائل 
سياسي 

واقتصادي نفت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدرايران

 علوم - 11
سياسي

009_31_12

مباني انديشه 
ھاي سياسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيدراسaم
 علوم - 11
سياسي

010_31_12

انديشه ھاي 
سياسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرقرن بيستم
 علوم - 11
سياسي

011_31_12
سازمان ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيبين المللي
 علوم - 11
سياسي

012_31_12

انديشه ھاي 
سياسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرايران واسaم
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتئوريھاي انقaب12_31_013
 علوم - 11
سياسي

014_31_12
اصول روابطبين 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيالمللي ١
 علوم - 11
سياسي

015_31_12
اصول روابطبين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيالمللي ٢
 علوم - 11
سياسي

016_31_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيسياسي ٢ب
 علوم - 11
سياسي

017_31_12
فن ديپلماسي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيوآداب كنسولي

 علوم - 11
سياسي

018_31_12

سياست 
خارجي 

جمھوري 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياسaمي ايران

 علوم - 11
سياسي

019_31_12

مسائل 
سياسي و 

اقتصادي جھان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسوم

 علوم - 11
سياسي

020_31_12

شناخت 
ماھيت 

وعملكردامپريال
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستييسم

 علوم - 11
سياسي

021_31_12

نوسازي 
ودگرگوني 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيسياسي
 علوم - 11
سياسي

022_31_12

سياست 
خارجي قدرت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيھاي بزرگ
 علوم - 11
سياسي

023_31_12
انقaب 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياسaمي ايران
 علوم - 11
سياسي
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024_31_12

سياست 
وحكومت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدرخاورميانه
 علوم - 11
سياسي

025_31_12

مسائل نظامي 
واستراتژيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمعاصر
 علوم - 11
سياسي

026_31_12

ديپلماسي 
ورفتارسياسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيدراسaم
 علوم - 11
سياسي

027_31_12
ارتش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوسياست
 علوم - 11
سياسي

028_31_12
خليج فارس 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيومسائل آن

 علوم - 11
سياسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 علوم - 11
سياسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 علوم - 11
سياسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 علوم - 11
سياسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 11
سياسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 علوم - 11
سياسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 علوم - 11
سياسي

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

010_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

006_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكنترل بودجه

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)
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045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

027_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ١

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

030_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدولتي ٢

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

034_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

039_18_12
روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكاردرسازمان

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

040_18_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدولتي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

041_18_12

سازماندھي 
واصaح 

تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوروشھا

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

042_18_12
مديريت تحول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسازماني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

043_18_12

مباحث ويژه 
درمديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدولتي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

044_18_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتطبيقي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

257_18_12

تجزيه و تحليل 
و طراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

259_18_12

كامپيوتر و 
كاربرد آن در 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

260_18_12
حسابداري 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان تخصصي 12٣_18_261

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمديريت تعاونيھا12_22_065

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق اداري12_23_006

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

002_34_12
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)
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003_34_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

004_34_12

مديريت 
شھرداريھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمانھاي محلي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_34_006

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارورزي12_34_007

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

008_34_12

سيرانديشه 
ھاي سياسي 

وتحول 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينھادھاي اداري

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12١_34_031

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٢_34_032

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12١_12_175

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان تخصصي 12٢_12_176

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)
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079_14_12

نحوه تنظيم 
وكنترل بودجه 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيريزي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

001_35_12

تجزيه وتحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

002_35_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

003_35_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبازرگاني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

مديريت مالي12_35_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

005_35_12
كاربردآماردرمدير

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستييت بازرگاني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

006_35_12
تجارت بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالملل

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

007_35_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تجارت12_35_008

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

009_35_12
سمينارمسائل 

كارشناسيتشريحيبازاريابي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

010_35_12
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

011_35_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبازاريابي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

012_35_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالكترونيك ١

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

013_35_12

مديريت 
اسaمي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيپيشرفته

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

014_35_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالملل

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

015_35_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيالكترونيك ٢

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

016_35_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآن درسازمان

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

017_35_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_35_018

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارورزي12_35_019

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

044_35_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياسaمي ١

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)
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045_35_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي ٢

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكارآفريني12_35_046

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

047_35_12

خaقيت - حل 
مسئله و تفكر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيراھبردي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

015_17_11
كاربردآماردرمدير

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستييت صنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

016_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

037_12_12
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمديريت صنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

079_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالملل

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

265_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

266_18_12

سيستم ھاي 
خريد انبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيو توزيع

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

267_18_12

فنون تجزيه و 
تحليل و 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستمھا

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

268_18_12
تحقيق در 

عمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

269_18_12
بازار يابي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمديريت بازار

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيكار سنجي12_18_270

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

271_18_12

بررسي 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيطرحي صنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

272_18_12

طرح ريزي و 
تعميرات و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستينگھداري

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_18_273

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

378_18_12

مباني مديريت 
اسaمي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيالگوھاي آن

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيروابط صنعتي12_38_001

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

002_38_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيصنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_38_008

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

مديريت مالي12_38_009
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

011_38_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

014_38_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدربخش صنعت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه12_38_015

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_38_016

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارورزي12_38_017

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

015_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12١_12_016

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

017_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيتخصصي ١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

125_16_12

جغرافياي 
جھانگردي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

126_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

001_18_12
شناخت صنعت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

005_18_12
گذراندن اوقات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيفراغت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

008_18_12
شناخت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروحيات ملل

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)
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013_18_12
آداب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيسفردراسaم

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

014_18_12

آشنايي 
باسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

021_18_12

برنامه ريزي 
وسرپرستي 

گشتھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

023_18_12

مطالعات 
تطبيقي 

سياست ھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12٢_18_262

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفن راھنمايي12_18_263

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

264_18_12
امور مسافرت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيو صدور بليط

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

001_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيايران ١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

002_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيايران ٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)
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003_26_12
شناخت صنايع 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيدستي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

001_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

002_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

003_29_12
باستان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيفرھنگ عامه12_39_001

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

005_39_12

برنامه ريزي 
توسعه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_39_010

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

013_39_12

نقشه خواني 
و آشنايي با 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستينقشه

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

014_39_12

مديريت بازار 
يابي و تبليغات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

015_39_12

تجزيه و تحليل 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

016_39_12

آشنايي با 
موزه ھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

017_39_12
زبان انگليسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

107_13_11
ديناميك 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيوارتعاشات
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين11_13_108
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيفيزيك مقدماتي11_13_224
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

183_15_11

طراحي 
وساخت به 

كمك كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

184_15_11
مدارھاي 
الكتريكي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

185_15_11
مھندسي 

اينترنت وشبكه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

186_15_11
ماشين ھاي 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

187_15_11

آزمايشگاه 
مھندسي 
رايانه ھاي 

كارشناسيتشريحيكوچك
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

188_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمباني رباتيك11_15_189
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

190_15_11
الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيعملي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

191_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

192_15_11

زبان ماشين 
وبرنامه سازي 

سيستم
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

193_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

194_15_11
سيستم ھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

195_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

196_15_11
ساختمان 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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مدارمنطقي11_15_197
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

198_15_11

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيعامل
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

199_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

200_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمدارمنطقي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

201_15_11

تجزيه وتحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياطaعاتي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_20_11

طراحي 
معماري 

وشھرسازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

080_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيزبان تخصصي12_12_164
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

063_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيحسابداري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

112_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

113_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

114_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

115_18_12
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

001_11_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيابزار
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_11_13

مھندسي 
رايانه ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكوچك
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

003_11_13
محيطھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيچندرسانه اي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

004_11_13
ترموديناميك 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيوانتقال حرارت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

007_11_13
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيتھويه وتبريد
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

008_11_13
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياطaعات
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

009_11_13

بھينه سازي 
مصرف انرژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدرساختمان
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

علم مواد13_11_010
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

011_11_13

طراحي 
قيدوبندھاوقالب

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي ھاي پرسي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا13١_11_012
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

013_11_13

اندازه گيري 
وسيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيكنترل
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

014_11_13

روش ھاي 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

015_11_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحياجرايي ١وپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

016_11_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحياجرايي ٢وپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسيتشريحيبارگذاري13_11_017
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

الكترونيك 13١_11_020
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

021_11_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

مخابرات 13١_11_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

023_11_13
تجزيه وتحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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024_11_13
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل خطي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

025_11_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

026_11_13

آزمايشگاه 
مدارواندازه 

كارشناسيتشريحيگيري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

027_11_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

028_11_13

بررسي 
سيستم ھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

029_11_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطراحي فرآيند13_11_031
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

032_11_13

كاربرد نانو در 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحياجرايي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_11_033
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

034_11_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيتخصصي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

036_11_13

آشنايي با 
مقررات 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكارآفريني
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

037_11_13
مكانيك خاك و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيپي و آزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

038_11_13
كارآموزي 

كارشناسيتشريحيمديريت اجرايي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_12_13
مديريت كارگاه 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيومنابع انساني

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه 13١_12_004
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

005_12_13

مصالح 
ساختماني 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوآزمايشگاه

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

006_12_13
قوانين حاكم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبرپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

008_12_13
تكنولوژي بتن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيوآزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

009_12_13
ماشين آ?ت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيساخت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

010_12_13
اجراي متره 

وبرآورد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

039_12_13

تاسيسات 
زيربنايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيوساختمان
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

182_15_11

كاربردكامپيوتردر
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمديريت پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

082_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

001_20_11

طراحي 
معماري 

وشھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

045_22_11
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيارزش
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

046_22_11
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيعوامل انساني
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

080_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي12_12_163
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

064_14_12

مديريت مالي 
وحسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيپروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

065_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيوكنترل بودجه

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

110_18_12

سيستم ھاي 
خريد،انبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوتوزيع
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

111_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيوبھره وري
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_11_033
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

001_12_13
استانداردھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيمديريت پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

002_12_13
مديريت كارگاه 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيومنابع انساني

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

003_12_13

اصول مكانيك 
خاك وپي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيوآزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه 13١_12_004
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

005_12_13

مصالح 
ساختماني 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوآزمايشگاه

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

006_12_13
قوانين حاكم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبرپروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

007_12_13
مديريت ايمني 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

008_12_13
تكنولوژي بتن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيوآزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

009_12_13
ماشين آ?ت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيساخت
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

010_12_13
اجراي متره 

وبرآورد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

011_12_13
برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيوكنترل پروژه

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسيتشريحيپروژه بارگذاري13_12_012
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

014_12_13

تاسيسات 
زيربنائي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيوساختماني
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

016_12_13
اصول ومقررات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيپيمان
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

017_12_13
ترميم وتقويت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسازه ھا
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

018_12_13
روش ھاي 

ساخت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

019_12_13
روش ھاي 

ساخت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

020_12_13
اصول وفنون 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستينظارت براجرا

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

022_12_13
مديريت بحران 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيوريسك
 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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023_12_13
نرم افزارھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكنترل پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

024_12_13
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

025_12_13

اجراي 
راھسازي 
وروسازي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

026_12_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوعمليات
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

027_12_13

اجراي سازه 
ھاي آبي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوتونلھا
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

028_12_13

اصول 
رسيدگي به 
پيمان وحل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياختaفات
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

029_12_13

بھينه سازي 
مصرف انرژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدرساختمان
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

030_12_13
نرم افزارھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمتره وبرآورد
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

031_12_13

اصول زيست 
محيطي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدرساخت وساز
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

032_12_13
اجراي سالن 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي صنعتي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحياجراي پل13_12_033
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

034_12_13
نقشه خواني 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

035_12_13

ھيدرولوژي 
ومھندسي آب 

وفاضaب
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيتحليل سازه 13٢_12_036
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

037_12_13
اصول 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمھندسي زلزله
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

038_12_13
طراحي سازه 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيھاي بنايي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

041_12_13
طراحي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحياجرايي ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

042_12_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحياجرايي ٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيھيدروليك13_12_043
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

044_12_13
كارآموزي 

كارشناسيتشريحيمديريت پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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467_11_11
رياضيات 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

468_11_11
رياضيات 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

207_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

047_13_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

057_13_13
متره و برآورد و 

پروژه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

064_13_13
الكترونيك - 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيفاصله ياب

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيفتوگرامتري 13١_13_066

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

069_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيزير زميني

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيتئوري خطاھا13_13_070

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

074_13_13
ھندسه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديفرانسيل

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيسرشكني13_13_075

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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076_13_13
مباني 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيكارتوگرافي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيژئودزي 13١_13_077

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

088_13_13
ژئودزي٢ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمحاسبات

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيژئودزي فيزيك13_13_089

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

090_13_13
ژئودزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيماھواره اي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

فتوگرامتري 13٣_13_091
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيفتوگرامتري 13۴_13_092

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

097_13_13

تكنولوژي 
مصالح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيساختمان

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

098_13_13
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحياتوماتيك

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحينجوم ژئودزي13_13_099

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمباني دوركاري13_13_100

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكاداستر13١_13_101

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيھيدروگرافي13_13_102

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

103_13_13

نقشه برداري 
ژئودتيك و 

تحليل شبكه 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيھاي كنترل

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

راھسازي13_13_107
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي13_13_110

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

112_13_13

مباني مكانيك 
خاك و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

113_13_13
ارزيابي محيط 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيزيست

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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114_13_13

طرح ھندسي 
راه و پروژه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيراھسازي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

115_13_13

اصول و مباني 
معماري 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيشھرسازي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

116_13_13
ھيدرولوژي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

118_13_13
نقشه برداري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمسيرپيشرفته

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسيتشريحياردوي كارورزي13_13_160

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحينقشه برداري 13٢_13_226

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

238_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيمسير

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

239_13_13

ژئومورفولوژي - 
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمھندسي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

فتوگرامتري 13٢_13_240
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحينقشه برداري 13١_13_310

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

046_14_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 16
عمران

182_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 16
عمران
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 16
عمران

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 16
عمران

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 16
عمران

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 16
عمران

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 16
عمران

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 16
عمران

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
عمران

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
عمران

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 16
عمران

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 16
عمران

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 16
عمران

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 16
عمران

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 16
عمران

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 16
عمران

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 16
عمران

037_13_13

رسم فني و 
نقشه كشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيساختمان
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_13_038
 مھندسي - 16
عمران
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040_13_13
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمھندسي
 مھندسي - 16
عمران

041_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي١ و عمليات
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيديناميك13_13_042
 مھندسي - 16
عمران

043_13_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي١
 مھندسي - 16
عمران

044_13_13

مصالح 
ساختماني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيآزمايشگاه
 مھندسي - 16
عمران

045_13_13

طراحي 
معماري و 
شھرسازي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمكانيك سيا?ت13_13_046
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك خاك13_13_051
 مھندسي - 16
عمران

052_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك خاك
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيتكنولوژي بتن13_13_053
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه 13١_13_054
 مھندسي - 16
عمران

055_13_13
ھيدروليك و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيآزمايشگاه
 مھندسي - 16
عمران

056_13_13
مھندسي 

محيط زيست
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

057_13_13
متره و برآورد و 

پروژه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

058_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنولوژي بتن
 مھندسي - 16
عمران

059_13_13
سازه ھاي بتن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيآرمه ١
 مھندسي - 16
عمران

060_13_13
سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيفو?دي ١
 مھندسي - 16
عمران

093_13_13
سازه ھاي بتن 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآرمه ٢
 مھندسي - 16
عمران

094_13_13
سازه ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيفو?دي٢
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيتحليل سازه 13٢_13_104
 مھندسي - 16
عمران

106_13_13

روش ھاي 
اجراي 

ساختمان
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

راھسازي13_13_107
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروسازي راه13_13_109
 مھندسي - 16
عمران
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كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي13_13_110
 مھندسي - 16
عمران

111_13_13
پروژه سازه 

كارشناسيتشريحيھاي بتن آرمه
 مھندسي - 16
عمران

116_13_13
ھيدرولوژي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسيتشريحيپروژه راھسازي13_13_120
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_13_121
 مھندسي - 16
عمران

122_13_13
مقررات ملي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيساختمان
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_13_123
 مھندسي - 16
عمران

124_13_13

نرم افزارھاي 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيعمران
 مھندسي - 16
عمران

125_13_13

مباني GIS در 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيعمران
 مھندسي - 16
عمران

126_13_13
مقاومت 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمصالح٢

 مھندسي - 16
عمران

127_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 16
عمران

128_13_13

اصول 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيزلزله و باد

 مھندسي - 16
عمران

129_13_13
مھندسي آب و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيفاضaب و پروژه

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيبناھاي آبي13_13_130
 مھندسي - 16
عمران

131_13_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيآبي
 مھندسي - 16
عمران

132_13_13
اصول 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمھندسي تونل
 مھندسي - 16
عمران

133_13_13

ماشين آ?ت 
ساختماني در 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيراھسازي
 مھندسي - 16
عمران

134_13_13
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيترابري
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمھندسي پي13_13_191
 مھندسي - 16
عمران

225_13_13
پروژه ھاي 

كارشناسيتشريحيسازه فو?دي
 مھندسي - 16
عمران

046_14_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

176_15_13

تاسيسات 
مكانيكي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيبرقي
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيراه آھن13_20_081
 مھندسي - 16
عمران
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075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

جبرخطي11_11_435
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 12
صنايع

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 12
صنايع

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 12
صنايع

001_22_11
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 12
صنايع

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
صنايع

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

019_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

021_22_11
برنامه ريزي 

توليد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

022_22_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع
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024_22_11
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

025_22_11
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

027_22_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل ونقل
 مھندسي - 12
صنايع

028_22_11

سيستم ھاي 
پرداخت حقوق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيودستمزد
 مھندسي - 12
صنايع

031_22_11

ايمني 
وبھداشت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصنعتي
 مھندسي - 12
صنايع

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
صنايع

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
صنايع

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
صنايع

103_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري
 مھندسي - 12
صنايع

104_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه
 مھندسي - 12
صنايع

105_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمديريت
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياصول بازاريابي12_18_106
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_107
 مھندسي - 12
صنايع

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
صنايع

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
صنايع

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
صنايع

193_21_12
اقتصاد عمومي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستي١
 مھندسي - 12
صنايع
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194_21_12
اقتصاد عمومي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستي٢
 مھندسي - 12
صنايع

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
صنايع

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
صنايع

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
صنايع

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
صنايع

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
صنايع

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
صنايع

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
صنايع

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
صنايع

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
صنايع

056_14_13

تئوري 
احتما?ت و 

كاربرد ان
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

آمار مھندسي13_14_057
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

058_14_13

اصول مديريت 
و تئوري 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيسازمان

 مھندسي - 12
صنايع

059_14_13
طراحي ايجاد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيصنايع
 مھندسي - 12
صنايع

060_14_13

مھندسي 
فاكتورھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيانساني
 مھندسي - 12
صنايع

061_14_13

مدل ھاي 
احتمالي و 
تئوري صف

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

062_14_13
تجزيه و تحليل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتصميم گيري
 مھندسي - 12
صنايع

063_14_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري 

دقيق و كنترل 
كارشناسيتشريحيكيفيت

 مھندسي - 12
صنايع

064_14_13
اتوماسيون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيصنعتي
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيكنترل عددي13_14_065
 مھندسي - 12
صنايع

067_14_13

اصول 
حسابداري و 

ھزينه يابي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسيتشريحيپروژه13_14_068
 مھندسي - 12
صنايع
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069_14_13
كارآموزي 
كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
صنايع

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيروش ھاي توليد13_15_265
 مھندسي - 12
صنايع

288_15_13
كارگاه ماشين 

كارشناسيتشريحيافزار ١
 مھندسي - 12
صنايع

289_15_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحيجوش
 مھندسي - 12
صنايع

290_15_13

كارگاه ريخته 
گري، ذوب و 

كارشناسيتشريحيمدلسازي
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمونتاژ مكانيكي13_15_291
 مھندسي - 12
صنايع

292_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك
 مھندسي - 12
صنايع

293_15_13
كارگاه ماشين 

كارشناسيتشريحيافزار ٢
 مھندسي - 12
صنايع

071_11_15
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي
 مھندسي - 12
صنايع

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

054_14_13
مديريت و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيكنترل پروژه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

004_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

010_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

021_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك 13٢_15_022

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

023_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

106_15_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحياجزا محدود

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

107_15_13
زبان تخصصي 

مكانيك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

138_15_13

سيستمھاي 
ھيدروليك و 
نيومكانيك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

139_15_13

آزمايشگاه 
ديناميك 

ماشين و 
كارشناسيتشريحيارتعاشات

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيانتقال حرارت 13١_15_140

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيتوربوماشينھا13_15_182

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيانتقال حرارت 13٢_15_223

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديناميك گازھا13_15_224

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

225_15_13

طراحي 
مبدلھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيحرارتي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

226_15_13

طراحي 
سيستمھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيتھويه مطبوع ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

227_15_13
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيانتقال آب

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

228_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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229_15_13

مقدمه اي بر 
سيا?ت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيمحاسباتي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

230_15_13

نيروگاه 
ھا(حرارتي، 
آبي، ھسته 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحياي)

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_15_233

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_15_235

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

295_15_13
سوخت 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيواحتراق

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

296_15_13

طراحي 
سيستمھاي 

تبريد و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسردخانه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

046_19_13

مباني 
مھندسي برق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو
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409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
خودرو

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
خودرو

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
خودرو

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
خودرو

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
خودرو

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
خودرو

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
خودرو

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
خودرو

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
خودرو

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
خودرو

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
خودرو

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
خودرو

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
خودرو

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
خودرو
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيانتقال حرارت13_15_008
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009
 مھندسي - 12
خودرو

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١
 مھندسي - 12
خودرو

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017
 مھندسي - 12
خودرو

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢
 مھندسي - 12
خودرو

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 12
خودرو

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت
 مھندسي - 12
خودرو

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097
 مھندسي - 12
خودرو

119_15_13
طراحي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيمكانيزم ھا
 مھندسي - 12
خودرو

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي
 مھندسي - 12
خودرو

133_15_13

آزمايشگاه 
ارتعاشات و 

كارشناسيتشريحيديناميك ماشين
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_135
 مھندسي - 12
خودرو

137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك
 مھندسي - 12
خودرو

187_15_13
سوخت و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياحتراق
 مھندسي - 12
خودرو

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري
 مھندسي - 12
خودرو

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك
 مھندسي - 12
خودرو

228_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت
 مھندسي - 12
خودرو

231_15_13

مديريت 
صنعتي در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234
 مھندسي - 12
خودرو
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236_15_13

اقتصاد 
مھندسي در 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيصنعت خودرو

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيزبان تخصصي13_15_237
 مھندسي - 12
خودرو

238_15_13

روش ھاي 
توليد اجزاء 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

239_15_13

كارگاه ريخته 
گري و قالب 

كارشناسيتشريحيسازي
 مھندسي - 12
خودرو

240_15_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسوخت رساني
 مھندسي - 12
خودرو

241_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي
 مھندسي - 12
خودرو

242_15_13
موتورھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحياحتراق داخلي
 مھندسي - 12
خودرو

243_15_13
آيروديناميك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزاء13_15_244
 مھندسي - 12
خودرو

245_15_13

روش ھاي 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمھندسي
 مھندسي - 12
خودرو

246_15_13

طراحي اجزا 
خودرو به كمك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكامپيوتر
 مھندسي - 12
خودرو

247_15_13
مباني ديناميك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

248_15_13

سيستم ھاي 
انتقال قدرت و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكارگاه
 مھندسي - 12
خودرو

249_15_13

سيستم ھاي 
شاسي و بدنه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيخودرو و كارگاه

 مھندسي - 12
خودرو

250_15_13

مباني 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيطراحي خودرو
 مھندسي - 12
خودرو

251_15_13
ھيدروليك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحينيوماتيك
 مھندسي - 12
خودرو

252_15_13
موتورھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيپيستوني

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيموتورھاي ديزل13_15_253
 مھندسي - 12
خودرو

254_15_13
روشھاي المان 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمحدود
 مھندسي - 12
خودرو

255_15_13
كاربرد انرژي نو 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيدر خودرو
 مھندسي - 12
خودرو

256_15_13

تكنولوژي برق 
و الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

257_15_13

سيستم ھاي 
اندازه گيري و 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيكنترل
 مھندسي - 12
خودرو

258_15_13

طراحي 
سيستمھاي 

تھويه و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيگرمايش خودرو

 مھندسي - 12
خودرو
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007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047
 مھندسي - 12
خودرو

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

054_14_13
مديريت و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيكنترل پروژه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

004_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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010_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

021_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك 13٢_15_022

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

023_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

106_15_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحياجزا محدود

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

107_15_13
زبان تخصصي 

مكانيك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

138_15_13

سيستمھاي 
ھيدروليك و 
نيومكانيك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

139_15_13

آزمايشگاه 
ديناميك 

ماشين و 
كارشناسيتشريحيارتعاشات

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيانتقال حرارت 13١_15_140

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

209_15_13
شناخت فلزات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيصنعتي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

211_15_13
روشھاي توليد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيو كارگاه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

212_15_13

پaستيسيته 
عملي و تغيير 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيشكل فلزات

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

219_15_13

طراحي و 
ساخت به 

كمك كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

220_15_13
ماشين ھاي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيكنترل عددي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

221_15_13

آزمايشھاي 
غير مخرب 

(NDT)كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

222_15_13

طراحي و 
ساخت قيد و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيبستھا و فرامين

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_15_233

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_15_235

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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046_19_13

مباني 
مھندسي برق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

098_11_15
رباتيك و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيانتقال حرارت13_15_008

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

048_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

057_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

058_15_13

مقدمه اي بر 
مھندسي ھوا 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيفضا

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

061_15_13

مكانيك 
مدارھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيفضايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا
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كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيمقاومت مصالح13_15_064

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيآيروديناميك 13١_15_068

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

166_15_13
تحليل سازه 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيھاي ھوايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمكانيك پرواز 13١_15_167

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك پرواز 13٢_15_168

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

169_15_13

طراحي سازه 
ھاي صنايع 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھوايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

170_15_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيھواپيما ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

171_15_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيھواپيما ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

172_15_13

آيين نگارش و 
گزارش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحينويسي فني

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

173_15_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيجلوبرنده ھا

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك13٢_15_175

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

178_15_13
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھوا فضا

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيآيروديناميك13٢_15_180

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

181_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآيروديناميك ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيتوربوماشينھا13_15_182

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآئروا?ستيسيته13_15_183

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_184

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

185_15_13
آيروديناميك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيھليكوپتر

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيجريان لزج13_15_186

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

187_15_13
سوخت و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياحتراق

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا
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كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحياصول راكت ھا13_15_188

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

192_15_13

كارگاه ورق 
كاري و 

جوشكاري در 
كارشناسيتشريحيصنايع ھوايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

193_15_13

كارگاه ابزار 
دقيق و اندازه 

گيري در 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيھواپيما

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

194_15_13

كارگاه موتور- 
بدنه و 

سيستمھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيھواپيما

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_15_195

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_196

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

006_19_13

مباني 
مھندسي برق 

و الكترونيك
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

031_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

مھندسي برق 
كارشناسيتشريحيو الكترونيك

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

054_14_13
مديريت و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيكنترل پروژه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

004_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

010_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

021_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك 13٢_15_022

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

023_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

106_15_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحياجزا محدود

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

107_15_13
زبان تخصصي 

مكانيك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

138_15_13

سيستمھاي 
ھيدروليك و 
نيومكانيك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

139_15_13

آزمايشگاه 
ديناميك 

ماشين و 
كارشناسيتشريحيارتعاشات

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيانتقال حرارت 13١_15_140

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

207_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي٣

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

208_15_13

مكانيك 
شكست 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمقدماتي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

209_15_13
شناخت فلزات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيصنعتي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

210_15_13
طراحي مخازن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيتحت فشار

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

211_15_13
روشھاي توليد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيو كارگاه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

212_15_13

پaستيسيته 
عملي و تغيير 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيشكل فلزات

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمواد مركب13_15_213

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_15_233

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_15_235

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

046_19_13

مباني 
مھندسي برق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

055_14_13
اقتصاد و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيمديريت صنعتي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_15_032

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

035_15_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_039

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

040_15_13
كريستالوگرافي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي و آزمايشگاه

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمقاومت مصالح13_15_044

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

071_15_13
خواص فيزيكي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيمواد ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

073_15_13
شيمي فيزيك 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمواد

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

074_15_13
پديده ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانتقال

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

075_15_13
ترموديناميك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيمواد ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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076_15_13
خواص فيزيكي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمواد ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

077_15_13
خواص 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيمكانيكي مواد١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيريخته گري 13١_15_079

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

081_15_13

آزمايشگاه 
خواص 

كارشناسيتشريحيمكانيكي مواد ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيانجماد فلزات13_15_082

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

083_15_13
خواص 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيمكانيكي مواد ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

084_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريخته گري ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

085_15_13
شكل دادن 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيفلزات ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيعمليات حرارتي13_15_086

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

141_15_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيمتالوگرافي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

142_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات حرارتي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

143_15_13
خوردگي و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحياكسيداسيون

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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144_15_13
استخراج فلزات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

146_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانجماد فلزات

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

147_15_13
متالورژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيجوشكاري

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

148_15_13

آزمايشگاه 
متالورژي 

كارشناسيتشريحيجوشكاري

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

149_15_13
روشھاي نوين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيآناليز مواد

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

150_15_13
آلياژھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيغيرآھني

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيريخته گري 13٢_15_151

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

152_15_13
استخراج فلزات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيمتالورژي پودر13_15_153

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

154_15_13
انتقال مطالب 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعلمي و فني

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيزبان تخصصي13_15_155

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

156_15_13
انتخاب مواد 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيفلزي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمواد پيشرفته13_15_158

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

159_15_13
بررسي ھاي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيغيرمخرب

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

161_15_13

متالورژي 
سطوح و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيپوششھا

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيطراحي قالب13_15_162

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمواد ديرگداز13_15_163

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

164_15_13

كاربرد كامپيوتر 
در مھندسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيمواد

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسيتشريحيپروژه13_15_197

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_15_198

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيفيزيك جامدات13_15_204

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيپليمرھا13_17_177

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

305_14_11

شيمي آلي 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

306_14_11

آزمايشگاه 
شيمي آلي 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

307_14_11

شيمي 
عمومي 

مھندسي 
شيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

008_17_13

آشنايي با 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

018_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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023_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

027_17_13
كارگاه نرم افزار 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

030_17_13

شيمي فيزيك 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

041_17_13
مھندسي 
بيوشيمي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

044_17_13

آزمايشگاه 
كنترل كيفيت 
كارشناسيتشريحيمواد غذايي ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

045_17_13
ميكروبيولوژي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

046_17_13
ميكروبيولوژي 

مواد غذايي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

048_17_13

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيمواد غذايي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

059_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

076_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

141_17_13

كاربردرياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

164_17_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيفرآيندھاي ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

166_17_13
طرح اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيكارخانه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيصنايع غذايي13١_17_169

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيصنايع غذايي13٢_17_170

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

171_17_13

شيمي و 
بيوشيمي مواد 

غذايي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

173_17_13
كنترل 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيفرايندھاي١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

174_17_13
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمواد غذايي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

175_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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176_17_13

كارگاه نرم افزار 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

183_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيراكتور

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

410_11_11
رياضي 

كاربردي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

268_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

الكتريسته و 
كارشناسيتشريحيمغناطيس

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

276_13_11

فيزيك 
الكتريسيته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

فيزيك مكانيك11_13_277
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

297_14_11
شيمي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

298_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

304_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

020_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

028_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

029_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

031_17_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

078_17_13

مقدمات 
مھندسي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

099_17_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمخازن

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

101_17_13

كاربرد رياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكنترل فرآيندھا13_17_106

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

خواص مواد13_17_112
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

113_17_13

اصول 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحياحتراق

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

115_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات واحد

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي فيزيك 13١_17_119
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

126_17_13
خوردگي در 
صنايع نفت

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي پا?يش13_17_147
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه نفت13_17_149

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

150_17_13
فرآيندھاي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

181_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

182_17_13
اقتصاد طرح 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

035_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

مھندسي برق 
كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

102_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

305_14_11

شيمي آلي 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

306_14_11

آزمايشگاه 
شيمي آلي 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

307_14_11

شيمي 
عمومي 

مھندسي 
شيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

008_17_13

آشنايي با 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


018_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

023_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

027_17_13
كارگاه نرم افزار 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

030_17_13

شيمي فيزيك 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

036_17_13
مقدمات 

مھندسي نفت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه نفت13_17_037

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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059_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

076_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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141_17_13

كاربردرياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

150_17_13
فرآيندھاي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

164_17_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيفرآيندھاي ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

165_17_13

محاسبات 
مھندسي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

166_17_13
طرح اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيكارخانه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

167_17_13
فرايندھاي 
پتروشيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

168_17_13
تقطير 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيچندجزئي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

فرايندھاي گاز13_17_172
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

173_17_13
كنترل 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيفرايندھاي١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

175_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


176_17_13

كارگاه نرم افزار 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

183_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيراكتور

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت13_17_025

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيمكانيك سيا?ت13_17_026

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

028_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

056_17_13
ترموديناميك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمھندسي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

059_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

064_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

084_17_13

شيمي و 
سينيتيك 

پليمرزاسيون
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

شيمي فيزيك13_17_087
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

091_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 
سينيتيك 

كارشناسيتشريحيپليمريزاسيون

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

095_17_13

خواص و كاربرد 
پليمرھاي 

طبيعي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

096_17_13

روشھاي اندازه 
گيري كميت 

ھاي مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

103_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكنترل فرآيندھا13_17_106

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

115_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات واحد

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

رئولوژي پليمرھا13_17_116
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

146_17_13
شيمي فيزيك 

پليمرھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

148_17_13
اقتصاد طرح 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيمھندسي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

151_17_13

آزمايشگاه 
شيمي فيزيك 

كارشناسيتشريحيپليمرھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

152_17_13

خواص فيزيكي 
و مكانيكي 

پليمرھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

153_17_13

آزمايشگاه 
خواص فيزيكي 

و مكانيكي 
كارشناسيتشريحيپليمرھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

154_17_13
مھندسي 

پaستيك
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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155_17_13
مھندسي 

ا?ستومر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

156_17_13

وسايل اندازه 
گيري 

مشخصات 
ملكولي 
پليمرھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

157_17_13

آزمايشگاه 
روشھاي اندازه 

گيري 
مشخصات 

كارشناسيتشريحيپليمرھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

158_17_13
تكنولوژي 
كامپوزيتھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

159_17_13

اصول 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپليمريزاسيون

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيكارگاه پaستيك13_17_160

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيكارگاه ا?ستومر13_17_161

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

162_17_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحيكامپوزيتھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

163_17_13

تكنولوژي و 
خواص فيزيكي 

الياف
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت13_17_025

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيمكانيك سيا?ت13_17_026

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

060_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

064_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

083_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

واسطه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

084_17_13

شيمي و 
سينيتيك 

پليمرزاسيون
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

شيمي فيزيك13_17_087
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

089_17_13
تكنولوژي توليد 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيالياف

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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090_17_13
مھندسي رزين 

ھاي صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

091_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 
سينيتيك 

كارشناسيتشريحيپليمريزاسيون

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

092_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تشريحيرنگزا

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

093_17_13

الكتروشيمي و 
مھندسي 

خوردگي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

103_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

رئولوژي پليمرھا13_17_116
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

117_17_13
تكنولوژي توليد 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپينت

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

120_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيرنگرزي ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

121_17_13

شيمي فيزيك 
محمل ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيرنگ شده

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

122_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
كارشناسيتشريحيواسطه و رنگزا

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

123_17_13

آزمايشگاه 
الكتروشيمي و 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيخوردگي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

124_17_13

كارگاه 
مھندسي رزين 

كارشناسيتشريحيھاي صنعتي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

125_17_13

رياضيات 
مھندسي در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيپليمر رنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكنترل رنگ13_17_127

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد13_17_128

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

129_17_13
تكنولوژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيجوھرھاي چاپ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

130_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

رنگرزي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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131_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
رنگرزي 
كارشناسيتشريحيپروتئيني

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

132_17_13

كارگاه 
تكنولوژي توليد 

كارشناسيتشريحيپينت

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

133_17_13

كنترل فرآيند در 
صنايع پليمر و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيرنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

134_17_13
دوباره توليد 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيرنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

135_17_13

شناسايي و 
آناليز 

دستگاھي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

136_17_13

ماشين آ?ت 
توليد روكش 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي سطح

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

137_17_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيكنترل رنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

138_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
رنگرزي الياف 

كارشناسيتشريحيسلولزي ٢

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

139_17_13

آزمايشگاه 
توليد روكش 
كارشناسيتشريحيھاي سطح

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيتكنولوژي پودر13_17_140

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

143_17_13

خواص فيزيكي 
مكانيكي پليمر 

ھاي مورد 
استفاده در 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيصنايع رنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

144_17_13

آزمايشگاه 
كنترل كيفيت 
روكش ھاي 

كارشناسيتشريحيسطح

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

145_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
رنگرزي الياف 

كارشناسيتشريحيمصنوعي ٣

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز
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410_11_11
رياضي 

كاربردي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

267_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك مكانيك

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

268_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

الكتريسته و 
كارشناسيتشريحيمغناطيس

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

276_13_11

فيزيك 
الكتريسيته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

فيزيك مكانيك11_13_277
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

297_14_11
شيمي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

298_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

299_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

304_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

034_18_11
جمعيت 

كارشناسيتستيوتنظيم خانواده

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز
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كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز
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020_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

029_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

خواص مواد13_17_112
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

شيمي فيزيك 13١_17_119
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

126_17_13
خوردگي در 
صنايع نفت

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

035_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

مھندسي برق 
كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

410_11_11
رياضي 

كاربردي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

268_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

الكتريسته و 
كارشناسيتشريحيمغناطيس

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

276_13_11

فيزيك 
الكتريسيته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

فيزيك مكانيك11_13_277
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

297_14_11
شيمي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

298_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

304_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

020_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

028_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

031_17_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

032_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

096_17_13

روشھاي اندازه 
گيري كميت 

ھاي مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

099_17_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمخازن

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

101_17_13

كاربرد رياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكنترل فرآيندھا13_17_106

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

107_17_13

مقدمات 
فرآيندھاي 

پا?يش نفت و 
گاز

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

108_17_13

طراحي 
دستگاه ھاي 

مبدل حرارتي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيجرمي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

109_17_13

تعيين 
مشخصات و 

انتخاب دستگاه 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيھا

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

خواص مواد13_17_112
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

113_17_13

اصول 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحياحتراق

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

114_17_13
بررسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيمقدماتي طرح

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

115_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات واحد

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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118_17_13
اصول انتخاب 

مواد و خوردگي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي فيزيك 13١_17_119
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

181_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

102_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

بيوشيمي11_12_245
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_246

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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262_13_11
فيزيك عمومي 
١ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

264_13_11
فيزيك عمومي 
٢ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

فيزيك پزشكي11_13_272
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

309_14_11

شيمي 
عمومي ٢ و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

313_14_11
شيمي آلي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

092_15_13

استاتيك و 
مقاومت مصالح 

در مھندسي 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_135

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

136_15_13
خواص مواد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

180_17_13
مباني علوم و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتكنولوژ پليمرھا

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

آناتومي13_18_024
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

029_18_13
آمار حياتي و 

احتما?ت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

031_18_13

مقدمه اي بر 
كاربرد مواد 

مھندسي در 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

032_18_13
فيزيولوژي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

037_18_13
گزارش 

نويسي فني
تستي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

040_18_13

اصول 
توانبخشي و 

وسائل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

041_18_13

پديده ھاي 
نفوذ ، انتقال 
جرم و انتقال 

حرارت
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

فيزيك بيومتريال13_18_042
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

048_18_13

اصول 
سيستمھاي 
راديولوژي و 

راديوتراپي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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050_18_13

تجھيزات 
عمومي 

بيمارستانھا و 
كلينيك ھاي 

پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

051_18_13

فرآيند شكل 
دھي و ساخت 

بيومتريالھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

052_18_13

زبان تخصصي 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيپزشكي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

053_18_13

ديناميك و 
ارتعاشات در 

مھندسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيپزشكي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

054_18_13
پروتزھاي 
بيومتريال

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

055_18_13

كارگاه 
آزمونھاي 
كارشناسيتشريحيبيولوژيكي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسيتشريحيپروژه13_18_066

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسيتشريحيكارورزي13_18_067

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباحث ويژه 13١_18_071

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

073_18_13

وسايل يكبار 
مصرف 

پزشكي(طراح
ي-ساخت-

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكنترل كيفيت)

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

074_18_13
استانداردھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيومتريال

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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102_19_13

كنترل 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخطي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيرباتيك15_11_037

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

080_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

265_13_11

فيزيك 
الكتريسته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

273_13_11
فيزيك مكانيك ، 

موج و ارتعاش
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

274_13_11
مقدمه اي 

فيزيك پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

فيزيك حرارت11_13_275
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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014_15_13
ترموديناميك و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

005_18_13
آناتومي و 
آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

آمار حياتي13_18_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

014_18_13

اصول و 
توانبخشي 

وسايل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

015_18_13
بيوفيزيك و 
بيوشيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي13_18_016

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

020_18_13

حفاظت از 
تاسيسات و 

جلوگيري 
جريان ھاي 
الكتريكي از 

خطرات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

032_18_13
فيزيولوژي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

048_18_13

اصول 
سيستمھاي 
راديولوژي و 

راديوتراپي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

060_18_13
كارآموزي در 

كارشناسيتشريحيعرصه ١

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

061_18_13
كارآموزي در 

كارشناسيتشريحيعرصه ٢

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

064_18_13
استاتيك و 

مقاومت مصالح
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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كارشناسيتشريحيپروژه13_18_066

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

069_18_13

دستگاھھاي 
الكترومكانيكي 
و آزمايشگاھي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپزشكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

075_18_13
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعمومي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

076_18_13

تجھيزات 
عمومي و 

پزشكي 
بيمارستانھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

014_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 

مستقيم و 
متناوب

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

041_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

043_19_13
آزمايشگاه مدار 

كارشناسيتشريحيو اندازه گيري

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

064_19_13
فيلترھا و سنتز 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيمدار

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

099_19_13

بررسي 
طراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

081_11_15
آزمايشگاه مدار 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

082_11_15

معماري 
كامپيوتر و 
سازمان آن

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

083_11_15
مقدمه اي بر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرباتيك

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

084_11_15
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيميكروپروسسور

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

093_11_15
ميكروپروسسور

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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بيوشيمي11_12_245
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_246

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

262_13_11
فيزيك عمومي 
١ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

264_13_11
فيزيك عمومي 
٢ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

فيزيك پزشكي11_13_272
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

014_15_13
ترموديناميك و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

092_15_13

استاتيك و 
مقاومت مصالح 

در مھندسي 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

136_15_13
خواص مواد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

آناتومي13_18_024
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

029_18_13
آمار حياتي و 

احتما?ت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

032_18_13
فيزيولوژي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

037_18_13
گزارش 

نويسي فني
تستي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

038_18_13

طراحي و توليد 
به كمك 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

040_18_13

اصول 
توانبخشي و 

وسائل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

فيزيك بيومتريال13_18_042
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

048_18_13

اصول 
سيستمھاي 
راديولوژي و 

راديوتراپي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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050_18_13

تجھيزات 
عمومي 

بيمارستانھا و 
كلينيك ھاي 

پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

052_18_13

زبان تخصصي 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيپزشكي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

053_18_13

ديناميك و 
ارتعاشات در 

مھندسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيپزشكي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

056_18_13

كينزيولوژي و 
بيومكانيك 

مقدماتي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيارتزوپروتز13_18_057

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

058_18_13

كينزيولوژي و 
بيومكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمقدماتي ٢

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

059_18_13

مقدمه اي بر 
كاربرد مواد 

مھندسي در 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسيتشريحيپروژه13_18_066

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسيتشريحيكارورزي13_18_067

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

068_18_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

070_18_13

نگرش 
سيستمي و 

مھندسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيسيستم

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباحث ويژه 13١_18_071

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

072_18_13
اصول 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيفيزيوتراپي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

075_18_13
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعمومي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

102_19_13

كنترل 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخطي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيرباتيك15_11_037

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

080_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_294

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

076_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيالكتريكي ٣

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

077_19_13
عايقھا و فشار 

قوي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

توليد و نيروگاه13_19_078
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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079_19_13
حفاظت و رله 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

085_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيقدرت ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

086_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

087_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيقدرت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

089_19_13

طرح پست 
ھاي فشار 
قوي و پروژه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

090_19_13

طرح خطوط 
ھوايي انتقال 
انرژي و پروژه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

091_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيفشار قوي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

093_19_13

آزمايشگاه 
حفاظت و رله 

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

105_19_13
ماشينھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمخصوص

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

106_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيمخصوص

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

436_11_11
مباني تحقيق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر عمليات

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

076_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيالكتريكي ٣

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

077_19_13
عايقھا و فشار 

قوي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

079_19_13
حفاظت و رله 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

086_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

089_19_13

طرح پست 
ھاي فشار 
قوي و پروژه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

090_19_13

طرح خطوط 
ھوايي انتقال 
انرژي و پروژه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

126_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

127_19_13
آشنايي با 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

128_19_13
احتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

129_19_13
اقتصاد 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمھندسي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

130_19_13
سيگنالھا و 
سيستم ھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_131

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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132_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

133_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

134_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

135_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

136_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيالكترونيك 13٢_19_137

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

138_19_13
اصول سيستم 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي مخابراتي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

139_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

140_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيالكترونيك

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

141_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

143_19_13
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيبرق

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

144_19_13

تحليل 
سيستم ھاي 

انرژي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

153_19_13

تحليل 
سيستم ھاي 

انرژي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

154_19_13

آزمايشگاه 
حفاظت و رله 

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

155_19_13
آز عايق ھا و 

كارشناسيتشريحيفشار قوي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

156_19_13

آز تحليل 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيقدرت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

157_19_13
توليد انرژي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

176_19_13

آزمدارھاي 
الكتريكي و 
كارشناسيتشريحياندازه گيري

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

177_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمخصوص

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

012_18_13
بھداشت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيعمومي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

014_18_13

اصول و 
توانبخشي 

وسايل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

015_18_13
بيوفيزيك و 
بيوشيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي13_18_016

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

019_18_13

آناتومي و 
فيزيولوژي 
عمومي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


020_18_13

حفاظت از 
تاسيسات و 

جلوگيري 
جريان ھاي 
الكتريكي از 

خطرات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

021_18_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك پزشكي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

آمار حياتي13_18_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

050_18_13

تجھيزات 
عمومي 

بيمارستانھا و 
كلينيك ھاي 

پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

069_18_13

دستگاھھاي 
الكترومكانيكي 
و آزمايشگاھي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپزشكي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

078_18_13

اصول سيستم 
ھاي راديولوژي 

و راديو ترابي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسيتشريحيرسم فني برق13_19_029

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

055_19_13

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسيتشريحيكارورزي13_19_101

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

124_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 

مستقيم و 
متناوب و آز

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

092_11_15
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

093_11_15
ميكروپروسسور

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

095_11_15

آزمايشگاه 
ميكروپروسسور

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

جبرخطي11_11_435
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

436_11_11
مباني تحقيق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر عمليات

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_135

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

053_19_13

سيستم ھاي 
كنترل ديجيتال 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيو غيرخطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيابزار دقيق13_19_054

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

055_19_13

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكنترل صنعتي13_19_057

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

058_19_13
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيكنترل پيشرفته

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

059_19_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

087_11_15
سازمان 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

088_11_15
شبكه ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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089_11_15

آزمايشگاه 
سازمان 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

جبرخطي11_11_435
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

436_11_11
مباني تحقيق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر عمليات

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيابزار دقيق13_19_054

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

055_19_13

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكنترل صنعتي13_19_057

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

126_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

127_19_13
آشنايي با 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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128_19_13
احتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

129_19_13
اقتصاد 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

130_19_13
سيگنالھا و 
سيستم ھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_131

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

132_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

133_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

134_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

135_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

136_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيالكترونيك 13٢_19_137

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

138_19_13
اصول سيستم 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي مخابراتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

139_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

140_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيالكترونيك

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

141_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

142_19_13
سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيكنترل ديجيتال

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

143_19_13
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيبرق

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

144_19_13

تحليل 
سيستم ھاي 

انرژي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

145_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيكنترل مدرن

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

146_19_13

آز سيستم 
ھاي كنترل 

كارشناسيتشريحيديجيتال

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

147_19_13
آزمايشگاه ابزار 

كارشناسيتشريحيدقيق

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

148_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل صنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

149_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيكنترل غيرخطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

150_19_13

پردازش 
سيگنال ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيديجيتال

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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151_19_13
مباني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكاترونيك

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

152_19_13

طراحي 
سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيريز پردازنده اي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيمباحث ويژه13_19_174

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

176_19_13

آزمدارھاي 
الكتريكي و 
كارشناسيتشريحياندازه گيري

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيالكترونيك 13٣_19_061

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمخابرات 13٢_19_062

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيميدانھا و امواج13_19_063

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

064_19_13
فيلترھا و سنتز 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيمدار

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

065_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٣

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيآنتن13_19_066

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمايكرو ويو13١_19_067

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

068_19_13
مدارھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيمخابراتي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

069_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيمايكرو ويو١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

070_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 
كارشناسيتشريحيمخابراتي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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071_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانتقال ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه آنتن13_19_072

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

073_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيانتقال ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

074_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيانتقال ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

075_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيانتقال ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيفيزيك مدرن11_13_280

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

059_19_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيالكترونيك 13٣_19_061

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

065_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٣

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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068_19_13
مدارھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيمخابراتي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

070_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 
كارشناسيتشريحيمخابراتي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيفيزيك الكترونيك13_19_080

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

تكنيك پالس13_19_081
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

095_19_13

كارگاه 
الكترونيك و 

سيم كشي 
كارشناسيتشريحيبيمارستان

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

096_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنيك پالس

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

097_19_13

پروژه 
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك٣

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

098_19_13
اندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

099_19_13

بررسي 
طراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

108_19_13
سيستم 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيتلويزيون

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

125_19_13

آزمايشگاه 
سيستم 
كارشناسيتشريحيتلويزيون

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

087_11_15
سازمان 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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088_11_15
شبكه ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

089_11_15

آزمايشگاه 
سازمان 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

092_11_15
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

093_11_15
ميكروپروسسور

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

094_11_15

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

095_11_15

آزمايشگاه 
ميكروپروسسور

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_13_038

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيديناميك13_13_042

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح13_13_048

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك خاك13_13_051

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

052_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك خاك

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

057_13_13
متره و برآورد و 

پروژه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

095_13_13

طراحي سازه 
ھاي بتن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيمصالح

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتونل سازي13_13_096

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

105_13_13
طراحي سازه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيھاي فو?دي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

127_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

135_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمسير و عمليات

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمھندسي زلزله13_13_136

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

046_14_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

047_14_13
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسيستم ھا

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

048_14_13
تحقيق در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيعمليات

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_20_007

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

016_20_13

مباني ارتباطات 
و عaئم 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيالكتريكي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

023_20_13

مصالح 
ساختماني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيآزمايشگاه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

024_20_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيو عمليات

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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033_20_13
ھيدرولوژي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

035_20_13
اصول بھره 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبرداري راه آھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

036_20_13
طراحي مسير 

و پروژه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيتكنولوژي بتن13_20_047

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه ھا13_20_049

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

050_20_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنولوژي بتن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

051_20_13
روسازي راه 

آھن ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

057_20_13
رسم فني و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينقشه كشي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

064_20_13
روسازي راه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيآھن ٢

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

065_20_13
زيرسازي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمسير و پروژه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

066_20_13

آزمايشگاه 
روسازي راه 

كارشناسيتشريحيآھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيمكانيك سنگ13_20_067

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

068_20_13
پي سازي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيابنيه مسير

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

069_20_13

ساخت و 
اجراي خطوط و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكارگاه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيدستگاه خطوط13_20_070

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

071_20_13
پل ھاي راه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيآھن ١

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

072_20_13
ايستگاه راه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيآھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

073_20_13
پل ھاي راه 

اھن ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينگھداري خطوط13_20_074

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

076_20_13

نگھداري و 
تعمير سازه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيھاي ريلي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

079_20_13
مباني ديناميك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيحركت قطار

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_20_082

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_20_083

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

084_20_13
زبان خارجي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيتخصصي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

089_20_13
پروژه پل ھاي 

كارشناسيتشريحيراه آھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

076_11_15

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

300_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

047_13_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_13_121

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

049_14_13
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

050_14_13
تحقيق در 
عمليات ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

051_14_13
بازاريابي و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمديريت بازار

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

052_14_13

مھندسي 
فاكتورھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيانساني

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

053_14_13

اصول مديريت 
و تئوري 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيسازمان

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

003_20_13
مقررات 

عمومي حركت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

006_20_13
طرح ھندسي 

خط
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_20_007

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

008_20_13
برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل و نقل

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

010_20_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتخليه و بارگيري

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

آمار مھندسي13_20_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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012_20_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

013_20_13
تقاضا در حمل 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيو نقل

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

014_20_13
تئوري رفتار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيلكوموتيو و واگن

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

015_20_13

تعرفه و 
بازرگاني راه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيآھن

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

016_20_13

مباني ارتباطات 
و عaئم 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيالكتريكي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

017_20_13

طراحي 
ايستگاه ھا و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيخطوط صنعتي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصاد عمومي13_20_018

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

019_20_13

اصول 
حسابداري يا 

ھزينه يابي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

020_20_13

روش ھاي 
يرنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيحركت قطارھا

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

021_20_13

مباني 
زيرسازي و 

روسازي راه 
آھن

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

022_20_13
تئوري حركت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيقطارھا

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

025_20_13

بررسي فني و 
اقتصادي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانتخاب مسير

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

029_20_13
تحقيق در 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيعمليات ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

030_20_13

تئوري 
احتما?ت و 

كاربرد آن
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

031_20_13
ارزيابي كار و 

زمان
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

040_20_13
ايمني مسير و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيحركت

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

041_20_13
زبان خارجه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيفني

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

042_20_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_20_043

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

044_20_13
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

045_20_13
نقشه كشي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيصنعتي ٢

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

046_20_13

طرح سيستم 
ھاي اطaعاتي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيو كنترل مديريت

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسيتشريحيپروژه13_20_088

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

076_11_15

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

090_11_15
برنامه سازي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيانتقال حرارت13_15_008
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_174
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك13٢_15_175
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

189_15_13

آزمايشگاه 
ترموديناميك و 
كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيزبان تخصصي13_15_201
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

202_15_13
كارگاه ريخته 

كارشناسيتشريحيگري
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

203_15_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياندازه گيري
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

006_19_13

مباني 
مھندسي برق 

و الكترونيك
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

083_19_13
مباني ماشين 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيھاي الكتريكي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_104
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

002_20_13

طراحي سازه 
واگن و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيلوكوموتيو
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

005_20_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيلوكوموتيو
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

006_20_13
طرح ھندسي 

خط
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_20_007
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

009_20_13

طراحي 
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيريلي
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

012_20_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه
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016_20_13

مباني ارتباطات 
و عaئم 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيالكتريكي
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

021_20_13

مباني 
زيرسازي و 

روسازي راه 
آھن

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

037_20_13
مقررات 

عمومي حركت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

038_20_13
مباني سير و 

حركت قطار
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

039_20_13
آز ديناميك و 

كارشناسيتشريحيارتعاشات
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

053_20_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيترمزھاي قطار
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيطراحي بوژي13_20_060
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

061_20_13

تكنولوژي 
ساخت و تعمير 

وسائط نقليه 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيريلي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيراه آھن برقي13_20_077
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

078_20_13
ديناميك حركت 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيقطارھا
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

080_20_13

علم مواد و 
شناخت فلزات 

در راه آھن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_20_082
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

085_20_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي واگن
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_20_086
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

087_20_13

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحيلكوموتيو

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

076_11_15

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

025_11_14
رسم فني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيونقشه كشي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

026_11_14

آزمايشگاه 
رسم فني 

كارشناسيتشريحيونقشه كشي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

110_11_14
مساحي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيونقشه برداري

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

111_11_14

آزمايشگاه 
مساحي 

كارشناسيتشريحيونقشه برداري

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيتكنولوژي موتور14_11_112

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

113_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنولوژي موتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

114_11_14
مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

115_11_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكشاورزي ١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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116_11_14

آزمايشگاه 
مكانيزاسيون 

كارشناسيتشريحيكشاورزي ١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياستاتيك14_11_117

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

118_11_14
شناخت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيوكاربردتراكتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

119_11_14

آزمايشگاه 
شناخت 

كارشناسيتشريحيوكاربردتراكتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمكانيك تراكتور14_11_120

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

121_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك تراكتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

122_11_14
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستي١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيترموديناميك14_11_123

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

124_11_14
مباني داشت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيوبرداشت

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_125

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

126_11_14
ماشينھاوتجھيزا
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيت ثابت زراعي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

127_11_14

آزمايشگاه 
ماشينھاوتجھيزا
كارشناسيتشريحيت ثابت زراعي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

128_11_14
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستي٢

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

129_11_14
مباني خاك 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيورزي وكاشت

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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130_11_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكشاورزي ٢

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

131_11_14
موتورھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياحتراقي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيطراحي اجزاء14_11_132

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

133_11_14

سيستمھاي 
ھيدروليك 

درماشينھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

134_11_14

آزمايشگاه 
سيستمھاي 

ھيدروليك 
درماشينھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

135_11_14

فيزيك ومكانيك 
خاكھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

136_11_14

آزمايشگاه 
فيزيك ومكانيك 

خاكھاي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

193_11_14
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك سيا?ت14_11_231

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيژنتيك11_12_155
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

156_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي11_14_203
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

204_14_11
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

001_21_11

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

002_11_14

آزمايشگاه طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

053_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيآفات انباري14_11_082
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

083_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھان زراعي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

084_11_14
اصول اصaح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستينباتات
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

085_11_14

آزمايشگاه 
اصول اصaح 

كارشناسيتشريحينباتات
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

086_11_14
رابطه آب وخاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيوگياه
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيزراعت غaت14_11_087
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

088_11_14
علف ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيھرزوكنترل آنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

089_11_14

آزمايشگاه 
علف ھاي 

كارشناسيتشريحيھرزوكنترل آنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيگياھان دارويي14_11_092
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيديم كاري14_11_093
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيسم شناسي14_11_094
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_095
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

096_11_14

بيماريھاي مھم 
گياھي وكنترل 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيآنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

097_11_14

آزمايشگاه 
بيماريھاي مھم 
گياھي وكنترل 

كارشناسيتشريحيآنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

098_11_14

زراعت گياھان 
علوفه اي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيوصنعتي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

099_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيبعدازبرداشت
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيازديادنباتات14_11_100
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

101_11_14
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيازديادنباتات

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

102_11_14
كنترل وگواھي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيبذر
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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103_11_14

آفات مھم 
گياھي وكنترل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيآنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

104_11_14

آزمايشگاه 
آفات مھم 

گياھي وكنترل 
كارشناسيتشريحيآنھا

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

105_11_14
سبزي كاري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيوگل كاري
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

106_11_14

آزمايشگاه 
سبزي كاري 

كارشناسيتشريحيوگل كاري
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

107_11_14

مباني كشت 
بافت گياھي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوبيوتكنولوژي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

108_11_14

قارچ ،ويروس 
،نماتدوپروكاريو
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتھاي بيماري زا

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

109_11_14

آزمايشگاه قارچ 
،ويروس 

،نماتدوپروكاريو
كارشناسيتشريحيتھاي بيماري

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

237_11_14
تشريح و رده 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيبندي گياھي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

238_11_14

ميوه ھاي 
مناطق معتدله 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيو ميوه ھاي ريز

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

239_11_14

آز ميوه ھاي 
مناطق معتدله 
كارشناسيتشريحيو ميوه ھاي ريز

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

240_11_14

ميوه مناطق 
گرمسيري و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينيمه گرمسيري
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

241_11_14

آز ميوه ھاي 
مناطق 

گرمسيري و 
كارشناسيتشريحينيمه گرمسيري

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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013_21_11

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 11١_21_036

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

089_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيحسابداري

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_14_090

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

175_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيمديريت توسعه12_18_176

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمديريت تعاونيھا12_18_177

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12١_21_025

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

007_11_14

مديريت 
واحدھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيزراعي ودامي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

169_11_14
اقتصادايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيباتكيه برروستا

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

170_11_14
راه ھاي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايستايي14_11_171

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

172_11_14

مصالح بومي 
وروشھاي 
ساختمان 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسازي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

173_11_14

آزمايشگاه 
مصالح بومي 

وروشھاي 
ساختمان 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

174_11_14

مديريت 
توليدات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصنايع روستايي14_11_175

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

176_11_14

معماري 
وجزييات 

ساختمانھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروستايي ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

177_11_14

آزمايشگاه 
معماري 
وجزييات 

ساختمانھاي 
كارشناسيتشريحيروستايي ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

178_11_14
آب وفاضaب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيروستاھا

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

179_11_14

ساختمانھاي 
روستايي 

مقاوم 
دربرابربaياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطبيعي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_180

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

181_11_14

تاسيسات 
درساختمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

182_11_14
طرح بھسازي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

183_11_14
كانالھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيآبرساني

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

233_11_14
محيط زيست 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيروستاھا

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112
 مھندسي - 23
آب وخاك

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 23
آب وخاك

زمين شناسي11_16_107
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

108_16_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيزمين شناسي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005
 مھندسي - 23
آب وخاك

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 23
آب وخاك

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 23
آب وخاك

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست
 مھندسي - 23
آب وخاك

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي
 مھندسي - 23
آب وخاك

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055
 مھندسي - 23
آب وخاك

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058
 مھندسي - 23
آب وخاك

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 23
آب وخاك

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 23
آب وخاك

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063
 مھندسي - 23
آب وخاك

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 23
آب وخاك

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 23
آب وخاك

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 23
آب وخاك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 23
آب وخاك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 23
آب وخاك

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 23
آب وخاك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 23
آب وخاك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 23
آب وخاك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009
 مھندسي - 23
آب وخاك
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 23
آب وخاك

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 23
آب وخاك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 23
آب وخاك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 23
آب وخاك

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 23
آب وخاك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 23
آب وخاك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 23
آب وخاك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 23
آب وخاك

025_11_14
رسم فني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيونقشه كشي
 مھندسي - 23
آب وخاك

026_11_14

آزمايشگاه 
رسم فني 

كارشناسيتشريحيونقشه كشي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيفيزيك خاك14_11_027
 مھندسي - 23
آب وخاك

028_11_14
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيفيزيك خاك

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمكانيك خاك14_11_029
 مھندسي - 23
آب وخاك

030_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك خاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

031_11_14

شيمي 
وحاصلخيزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيخاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

032_11_14

آزمايشگاه 
شيمي 

وحاصلخيزي 
كارشناسيتشريحيخاك

 مھندسي - 23
آب وخاك

033_11_14
رابطه آب وخاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيوگياه
 مھندسي - 23
آب وخاك

034_11_14
پيدايش ورده 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيبندي خاكھا
 مھندسي - 23
آب وخاك

035_11_14

آزمايشگاه 
پيدايش ورده 

كارشناسيتشريحيبندي خاكھا
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيھيدرولوژي14_11_036
 مھندسي - 23
آب وخاك

037_11_14
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيھيدرولوژي

 مھندسي - 23
آب وخاك

038_11_14

مكانيك 
سيا?ت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيوھيدروليك
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيھيدروليك انھار14_11_039
 مھندسي - 23
آب وخاك
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040_11_14

اصول 
مھندسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزھكشي

 مھندسي - 23
آب وخاك

041_11_14

آزمايشگاه 
اصول 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيزھكشي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيارزيابي اراضي14_11_042
 مھندسي - 23
آب وخاك

043_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيارزيابي اراضي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_044
 مھندسي - 23
آب وخاك

045_11_14
حفاظت آب 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيوخاك تكميلي
 مھندسي - 23
آب وخاك

046_11_14
طراحي سازه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي آبي
 مھندسي - 23
آب وخاك

آبھاي زيرزميني14_11_047
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

048_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبھاي زيرزميني
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبيولوژي خاك14_11_049
 مھندسي - 23
آب وخاك

050_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبيولوژي خاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

051_11_14

طراحي 
سيستمھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيآبياري
 مھندسي - 23
آب وخاك

052_11_14

آزمايشگاه 
طراحي 

سيستمھاي 
كارشناسيتشريحيآبياري

 مھندسي - 23
آب وخاك

110_11_14
مساحي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيونقشه برداري
 مھندسي - 23
آب وخاك

111_11_14

آزمايشگاه 
مساحي 

كارشناسيتشريحيونقشه برداري
 مھندسي - 23
آب وخاك

193_11_14
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

232_11_14
خاكھاي شور و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيسديمي
 مھندسي - 23
آب وخاك

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

157_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

053_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

137_11_14
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمنابع طبيعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

138_11_14
چوب شناسي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيوحفاظت چوب

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھان آبزي14_11_139

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

140_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيگياھان آبزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجنگل شناسي14_11_141

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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142_11_14

اصول 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيجنگل

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

143_11_14

آزمايشگاه 
اصول 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيجنگل

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

144_11_14
شناسايي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيگياھان مرتعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

145_11_14

آزمايشگاه 
شناسايي 

كارشناسيتشريحيگياھان مرتعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياكولوژي مرتع14_11_146

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتنوع زيستي14_11_147

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

148_11_14
ارزيابي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيمحيطزيست

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

149_11_14
اكولوژي منابع 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تشريحيآب

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

150_11_14
تكثير،پرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيوصيدآبزيان

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

151_11_14

آزمايشگاه 
تكثير،پرورش 

كارشناسيتشريحيوصيدآبزيان

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

152_11_14

شناخت 
ومديريت حيات 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوحش

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

153_11_14

زيست 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيحفاظت

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

154_11_14
اندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيوارزيابي مراتع

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

155_11_14

اصول طراحي 
منظره وچشم 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيانداز

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

156_11_14

آزمايشگاه 
اصول طراحي 
منظره وچشم 

كارشناسيتشريحيانداز

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحياكوتوريسم14_11_157

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

158_11_14

قوانين 
ومديريت منابع 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيطبيعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيرابطه دام ومرتع14_11_159

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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160_11_14
صنايع چوب 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيوكاغذ

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

161_11_14

درختان 
ودرختچه ھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

162_11_14

آزمايشگاه 
درختان 

ودرختچه ھاي 
كارشناسيتشريحيايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

163_11_14

فرآوري 
وبازاريابي 
محصو?ت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تشريحيشيaتي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

164_11_14

آزمايشگاه 
فرآوري 

وبازاريابي 
محصو?ت 

كارشناسيتشريحيشيaتي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_165

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستياكولوژي جنگل14_11_166

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

167_11_14
طراحي باغ 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوپارك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

168_11_14

آزمايشگاه 
طراحي باغ 

كارشناسيتشريحيوپارك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحمايت جنگل14_11_228

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

229_11_14
آز مايشگاه 

كارشناسيتشريحيحمايت از جنگل

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

230_11_14
آلودگي آب و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيخاك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيژنتيك11_12_155

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

156_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

157_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي11_14_203

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

204_14_11
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

088_14_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيوحسابداري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

053_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

054_11_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيدامپروري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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055_11_14

آزمايشگاه طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسيتشريحيدامپروري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياصول تغذيه دام14_11_056

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

057_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحياصول تغذيه دام

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياصaح دام14_11_059

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

060_11_14
تشريح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيوفيزيولوژي دام

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

061_11_14

آزمايشگاه 
تشريح 

كارشناسيتشريحيوفيزيولوژي دام

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

062_11_14
پرورش گاوھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشيري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

063_11_14

آزمايشگاه 
پرورش گاوھاي 

كارشناسيتشريحيشيري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

064_11_14
رفتارشناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحيوانات اھلي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيپرورش طيور14_11_065

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

066_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپرورش طيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

067_11_14
پرورش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيگوسفندوبز

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

068_11_14

آزمايشگاه 
پرورش 

كارشناسيتشريحيگوسفندوبز

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

069_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيتوليدمثل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

070_11_14

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 

كارشناسيتشريحيتوليدمثل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_071

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

072_11_14
خوراك ھاوجيره 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينويسي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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073_11_14

آزمايشگاه 
خوراك ھاوجيره 

كارشناسيتشريحينويسي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

074_11_14

بھداشت 
وبيماريھاي دام 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوطيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

075_11_14

آزمايشگاه 
بھداشت 

وبيماريھاي دام 
كارشناسيتشريحيوطيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

076_11_14
فرآوري توليدات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدام وطيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

077_11_14
پرورش آبزيان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستي(ماھي وميگو)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

078_11_14

آزمايشگاه 
پرورش آبزيان 

كارشناسيتشريحي(ماھي وميگو)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه طيور14_11_079

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

080_11_14
پرورش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزنبورعسل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

081_11_14

آزمايشگاه 
پرورش 

كارشناسيتشريحيزنبورعسل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

234_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدامپروري ايران

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

235_11_14

طراحي 
ساختمانھا و 

تاسيسات دام 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيو طيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

236_11_14

آز طراحي 
ساختمانھا و 

تاسيسات دام 
كارشناسيتشريحيو طيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

215_15_11

كاربردكامپيوتردر
اقتصادكشاورز

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمار11٢_17_085

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

008_21_11

آشنايي 
باشيوه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخوداشتغالي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

013_21_11

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيروستايي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

014_21_11
اقتصادتوليدكشا

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

020_21_11
اقتصادتوسعه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

021_21_11

حسابداري 
واحدھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

023_21_11
اقتصادومديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمنابع طبيعي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادرياضي11_21_024

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

025_21_11

تھيه وارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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026_21_11
سياست 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

027_21_11

بازاريابي 
محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

029_21_11

روشھاي 
تحقيق 

دراقتصادكشاورز
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_21_030

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

032_21_11

تجارت بين 
المللي 

محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي11_21_033

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 11١_21_036

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادكaن 11٢_21_037

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12١_21_025

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

001_11_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

002_11_14

آزمايشگاه طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

003_11_14
بيمه محصو?ت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

007_11_14

مديريت 
واحدھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيزراعي ودامي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

004_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

006_21_11
ماشينھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

009_21_11
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

010_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

017_21_11
مساحي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيونقشه برداري

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

019_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

031_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

035_21_11

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

257_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكامپيوتر

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

324_11_14
زيست 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

332_11_14
كاربرد شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدر كشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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333_11_14
اصول آموزش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي14_11_334

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

336_11_14

جامعه 
شناسي 

روستايي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعشايري

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

337_11_14
اصول ترويج 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

338_11_14

حشره 
شناسي و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدفع آفات

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

339_11_14
بيماريھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگياھي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

340_11_14
اصول مديريت 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيآموزش و ترويج

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

341_11_14
مباني برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

342_11_14
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

343_11_14

كاربرد كامپيوتر 
در ترويج و 

آموزش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

344_11_14
اصول آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

345_11_14

اصول و كاربرد 
روانشناسي 

در ترويج و 
آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمديريت مزرعه14_11_346

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

347_11_14
توسعه و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

348_11_14
ارتباطات و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينوآوري

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

349_11_14
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيريزي ترويجي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

350_11_14

اصول تبديل و 
نگھداري 

فرآورده ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

351_11_14

كارآموزي ( 
ترويج و آموزش 

كارشناسيتشريحيعملي)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

352_11_14

اصول مقاله 
نويسي فني و 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيترويجي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

353_11_14

ترويج و توسعه 
فعاليتھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

354_11_14
تعاوني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيروستايي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

355_11_14

مقدمات روش 
تحقيق و آمار 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياجتماعي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

356_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصنعتي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

357_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعلوفه اي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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358_11_14
علفھاي ھرز و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكنترل آنھا

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

359_11_14
زراعت غaت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي(گرايش زراعت)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

360_11_14
ديمكاري(گراي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تشريحيش زراعت)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

361_11_14

كنترل و 
گواھي 

بذر(گرايش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تشريحيزراعت)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

004_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

257_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكامپيوتر

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

258_11_14
ھوا و اقليم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيشناسي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

259_11_14
ميكروبيولوژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

260_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجانوري

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

261_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

262_11_14
اصول تكثير و 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيپرورش ماھي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

263_11_14

ھيدروتكنيك و 
طراحي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياستخرھا

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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آمار حياتي14_11_264
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

265_11_14
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستياكولوژي درياھا14_11_266

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

267_11_14

ماھي 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

268_11_14
ترويج و آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمنابع طبيعي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

269_11_14

شناخت و 
حمايت محيط 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيزيست

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

270_11_14

اصول و 
روشھاي صيد 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيآبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياقتصاد شيaتي14_11_271

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

272_11_14

ماھي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيسيستماتيك

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيليمنولوژي14_11_273

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

274_11_14

قوانين و اصول 
مديريت 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيشيaتي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

275_11_14
تكثير و پرورش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيژنتيك عمومي14_11_276

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھان آبزي14_11_277

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيھيدروشيمي14_11_278

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

280_11_14
ھيدروبيولوژي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

281_11_14

اصول فرآوري 
محصو?ت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيشيaتي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

283_11_14
اصول تغذيه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيآبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

284_11_14

تكثير و پرورش 
ماھيان گرم 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآبي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

285_11_14

تكثير و پرورش 
ماھيان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيسردآبي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

286_11_14
تكثير و پرورش 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيماھيان تزئيني

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

287_11_14
جيره نويسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتغذيه آبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

288_11_14
مباني اصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستينژاد آبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسيتشريحيپروژه14_11_289

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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كارشناسيتشريحيجلسه بحث14_11_290

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسيتشريحيكارورزي14_11_291

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيرسم فني14_11_322

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

327_11_14
ارزيابي محيط 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيزيست

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجانورشناسي14_11_328

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي14_11_329

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

330_11_14
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

331_11_14

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان تخصصي14_11_380

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

381_11_14

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشيaتي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

382_11_14
بھداشت و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبيماريھاي آبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

092_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

259_11_14
ميكروبيولوژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

265_11_14
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعلوم باغي14_11_279

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعلوم دامي14_11_282

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيعلوم زراعي14_11_292

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

293_11_14
شيمي مواد 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

294_11_14
اصول نگھداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمواد غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

295_11_14
تجزيه مواد 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه14_11_296

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيتكنولوژي روغن14_11_297

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

298_11_14
عمليات 
كارشناسيتشريحيكارگاھي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيصنايع لبني 14١_11_299

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

300_11_14

اصول بسته 
بندي مواد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيكنسروسازي14_11_301

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

302_11_14

اصول 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيصنايع غذايي ١

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

303_11_14
كنترل كيفي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمواد غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيتكنولوژي غaت14_11_304

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسيتشريحيسمينار14_11_305

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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306_11_14
اقتصاد و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت صنعتي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

307_11_14
عمليات صنايع 

كارشناسيتشريحيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

308_11_14

اصول 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيصنايع غذايي ٢

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

309_11_14

اصول طراحي 
كارخانجات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيصنايع غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيصنايع لبني 14٢_11_310

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

311_11_14
بھداشت و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيسaمت غذا

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_313

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيصنايع تخميري14_11_314

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتكنولوژي قند14_11_315

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

316_11_14
صنايع گوشت 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيو شيaت

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

317_11_14
بازاريابي و 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيصادرات

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

318_11_14
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدر صنايع غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

319_11_14
بھداشت و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيايمني كارخانه

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

320_11_14
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمواد غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيشيمي تجزيه14_11_321

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيرسم فني14_11_322

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

323_11_14

فيزيك 
الكتريسته و 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمغناطيس

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

324_11_14
زيست 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

325_11_14

آزمايشگاه 
زيست 

كارشناسيتشريحيشناسي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي14_11_329

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

204_14_11
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيزراعت غaت14_11_087

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيديم كاري14_11_093

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

324_11_14
زيست 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي14_11_329

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

330_11_14
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

338_11_14

حشره 
شناسي و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدفع آفات

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

339_11_14
بيماريھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگياھي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

358_11_14
علفھاي ھرز و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكنترل آنھا

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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441_11_14
رياضيات 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

442_11_14
تشريح و رده 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيبندي گياھي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

444_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكامپيوتر

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياصول زراعت14_11_445

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

488_11_14
اكولوژي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

489_11_14
اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

490_11_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

491_11_14

اصول 
وروشھاي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

492_11_14

ھوا و اقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

493_11_14
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

495_11_14
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

496_11_14
ماشينھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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497_11_14
بيوشيمي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيگياھي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسيتشريحيعمليات زراعي14_11_498

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

499_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھان زراعي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

500_11_14
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسيتشريحيدر كشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري14_11_501

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

502_11_14
كنترل و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگواھي بذر

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

503_11_14

زراعت حبوبات 
وگياھان 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمنطقه اي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

504_11_14

زراعت در 
شرايط 

تنشھاي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمحيطي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

505_11_14
رابطه آب وخاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيوگياه

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسيتشريحيپروژه14_11_506

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

507_11_14

زراعت گياھان 
دارويي وادويه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيژنتيك14_11_508

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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509_11_14
اصول اصaح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستينباتات

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

511_11_14
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

537_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيصنعتي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

538_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيعلوفه اي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

001_14_14
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستي١

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

003_14_14
خاكشناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

رياضيات 11١_11_463
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

رياضيات 11٢_11_464
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

465_11_11

رياضيات ٣ ( 
معاد?ت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديفرانسيل)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

472_11_11
محاسبات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيعددي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك 11١_13_312
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيفيزيك 11٢_13_313
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

315_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزمين شناسي11_16_379
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمار و احتما?ت11_17_196
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب
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400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياستاتيك14_11_117
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

001_14_14
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستي١
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

002_14_14
رسم فني و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينقشه كشي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

003_14_14
خاكشناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي14_14_004
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي14_14_006
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

007_14_14
ھوا و اقليم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيشناسي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

008_14_14
مساحي و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستينقشه برداري
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

009_14_14
اقتصاد 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمھندسي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

010_14_14
عمليات 

كارشناسيتستيكشاورزي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمقاومت مصالح14_14_012
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

013_14_14
نقشه برداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيتكميلي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمكانيك سيا?ت14_14_014
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

015_14_14
ھيدرولوژي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآبھاي سطحي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

016_14_14
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياصول زھكشي14_14_017
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيھيدروليك انھار14_14_018
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمكانيك خاك14_14_019
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيھيدروليك14_14_020
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

021_14_14

آشنائي با نرم 
افزارھاي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيتخصصي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

022_14_14

طراحي 
سيستم ھاي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيآبياري سطحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

023_14_14

طراحي 
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيزھكشي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

024_14_14
حفاظت آب و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيخاك
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيفيزيك خاك14_14_025
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيزبان تخصصي14_14_026
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

027_14_14

طراحي 
سيستم ھاي 

آبياري تحت 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيفشار

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

028_14_14
آبھاي زير 

زميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

029_14_14
طراحي سازه 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي آبي (١)

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب
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كارشناسيتشريحيپروژه14_14_030
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

031_14_14
رابطه آب،خاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيو گياه
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

032_14_14
ھيدرولوژي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيمھندسي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

033_14_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي(١)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

101_11_15
برنامه نويسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيكامپيوتر
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

315_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

440_16_11
مساحي و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستينقشه برداري

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمار و احتما?ت11_17_196

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيزبان انگليسي12_12_334

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

115_14_12
مديريت و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيحسابداري

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تشريحياصول اقتصاد12_21_195

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

003_14_14
خاكشناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي14_14_004

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي14_14_006

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

001_15_14
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

002_15_14
تكنولوژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيتكنولوژي موتور14_15_003

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

004_15_14
اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

005_15_14
شناخت و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيكاربرد تراكتور

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

006_15_14

طرح آزمايش 
ھاي كشاورزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي(١)

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

007_15_14
برق در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

008_15_14
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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009_15_14

آفات و 
بيماريھاي 
محصو?ت 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

010_15_14
مديريت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيبازار يابي14_15_011

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

012_15_14
عمليات 

كارشناسيتستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

013_15_14
ماشين ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيخاك ورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

014_15_14
ايمني در 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

015_15_14
ماشين ھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيكاشت و داشت

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

016_15_14
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيبرداشت

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

017_15_14

ماشينھا و 
تجھيزات ثابت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزراعي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

018_15_14
زراعت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيخصوصي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

019_15_14

آشنايي با 
قوانين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

020_15_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكشاورزي ١

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

021_15_14
عمليات 

كارشناسيتشريحيكارگاھي ١

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

022_15_14

كاربرد نرم 
افزارھاي رايانه 

اي در 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيمكانيزاسيون

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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023_15_14
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

024_15_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيكشاورزي ٢

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

025_15_14

انبارھا و روش 
ھاي نگھداري 

محصو?ت 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

026_15_14

سيستم ھاي 
ھيدروليك در 

ماشينھاي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

027_15_14
عمليات 

كارشناسيتشريحيكارگاھي ٢

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

028_15_14
انرژي در 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

029_15_14

تحليل و 
ارزيابي پروژه 

ھاي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيمكانيزاسيون

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

030_15_14

مديريت كارگاه 
ھا و تعميرگاه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيھاي كشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

031_15_14
تكنولوژي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيمبارزه با آفات

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_15_032

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

033_15_14

تكنولوژي 
حفاظت آب و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيخاك

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

034_15_14

پمپ ھاو 
ايستگاھھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيپمپاژ

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

101_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

133_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوفني

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

136_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

141_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

144_15_11
اقتصادمھندس

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

145_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

147_15_11
شبكه ھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري ١

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

148_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

149_15_11
سيستم ھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

150_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

152_15_11
شبكه ھاي 
كامپيوتري ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

153_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

154_15_11
سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيچندرسانه اي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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155_15_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

ھوش مصنوعي11_15_156
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

158_15_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

159_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

138_17_11
آمار و احتما?ت 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

099_18_12
اصول ومباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمديريت

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

001_11_15

مھندسي 
فناوري 

اطaعات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

002_11_15
تجارت 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

003_11_15

مھندسي 
فناوري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعات ٢

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

005_11_15

مباني 
الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيديجيتال

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

006_11_15
پروژه فناوري 

كارشناسيتشريحياطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

008_11_15

مباحث 
نودرفناوري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارآموزي15_11_011

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

012_11_15

فناوري 
اطaعات (براي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديران )

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

001_12_15

مديريت وكنترل 
پروژه ھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيفناوري اطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

002_12_15

مديريت 
استراتژيك 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفناوري اطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

088_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

093_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسيتشريحيپروژه11_15_098

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

ھوش مصنوعي11_15_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

115_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

116_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

117_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

119_15_11
مھندسي 

اينترنت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

121_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

128_15_11

تحليل 
وطراحي شي 

گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_132

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

133_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوفني

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

134_15_11

مباحث 
پيشرفته 

درمھندسي 
نرم افزار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

136_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

148_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

105_11_11
جبرخطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آناليزعددي 11١_11_106
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

107_11_11
نظريه 

محاسبات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

145_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر11١_15_171

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

172_15_11

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

منطق11_15_173
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

174_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

175_15_11
پروژه (علوم 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر)

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

176_15_11

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

پايگاه داده ھا11_15_177
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

245_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آمارواحتمال 11١_17_077
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آمارواحتمال 11٢_17_078
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آناليزعددي 11٢_19_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

006_19_11

تحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياطaعاتي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

008_19_11
مديريت پروژه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاي نرم افزاري

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

ھوش مصنوعي11_19_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

013_19_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

014_19_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

015_19_11
سيستم ھاي 

شي گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

016_19_11
مستندسازي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

017_19_11

روش تحقيق 
وگزارش 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستينويسي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستياصول مديريت12_18_101

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_132

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

133_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوفني

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

202_15_11
الكترونيك 

ديجيتال
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

203_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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204_15_11
سيگنالھاوسي

ستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

205_15_11

طراحي 
سيستمھاي 

VLSI
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

206_15_11

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيديجيتال

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

انتقال داده ھا11_15_207
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

208_15_11
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

209_15_11

آزمايشگاه 
شبكه ھاي 

كارشناسيتشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

ريزپردازنده 11٢_15_210
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

211_15_11
طراحي 

مدارھاي واسط
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

212_15_11

معماري 
سيستمھاي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

213_15_11

طراحي 
خودكارمدارھاي

 ديجيتال
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

245_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

247_15_11

پروژه 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيسخت افزار

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك
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409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 16
رباتيك

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢
 مھندسي - 16
رباتيك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 16
رباتيك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 16
رباتيك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 16
رباتيك

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 16
رباتيك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 16
رباتيك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 16
رباتيك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
رباتيك

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
رباتيك

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 16
رباتيك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 16
رباتيك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 16
رباتيك
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028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 16
رباتيك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 16
رباتيك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 16
رباتيك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009
 مھندسي - 16
رباتيك

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017
 مھندسي - 16
رباتيك

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢
 مھندسي - 16
رباتيك

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 16
رباتيك

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 16
رباتيك

078_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097
 مھندسي - 16
رباتيك

119_15_13
طراحي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيمكانيزم ھا
 مھندسي - 16
رباتيك

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيطراحي اجزا 13١_15_129
 مھندسي - 16
رباتيك

130_15_13
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمحركه
 مھندسي - 16
رباتيك

131_15_13

طراحي 
ماشين به 

كمك كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

132_15_13
ياتاقان و روغن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيكاري
 مھندسي - 16
رباتيك

133_15_13

آزمايشگاه 
ارتعاشات و 

كارشناسيتشريحيديناميك ماشين
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي11:0013:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_177
 مھندسي - 16
رباتيك

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك
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الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

014_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 

مستقيم و 
متناوب

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

036_19_13
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

037_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١
 مھندسي - 16
رباتيك

038_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي
 مھندسي - 16
رباتيك

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيكنترل مدرن13_19_040
 مھندسي - 16
رباتيك

041_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي
 مھندسي - 16
رباتيك

082_19_13

الكترونيك 
قدرت و محركه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھا
 مھندسي - 16
رباتيك

022_11_15

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورق كاري
 مھندسي - 16
رباتيك

028_11_15
سيستم ھاي 

كنترل خطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

034_11_15
مدارھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيواسطه
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيرباتيك15_11_037
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيكنترل فازي15_11_038
 مھندسي - 16
رباتيك

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 16
رباتيك

042_11_15
سنسورھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيربات
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه ربات15_11_043
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيكنترل ربات15_11_045
 مھندسي - 16
رباتيك

زبان تخصصي15_11_067
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيكارگاه برق15_11_068
 مھندسي - 16
رباتيك

071_11_15
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي
 مھندسي - 16
رباتيك
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074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

081_11_15
آزمايشگاه مدار 

كارشناسيتشريحيمنطقي
 مھندسي - 16
رباتيك

085_11_15
شبكه ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيعصبي
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيكارآموزي15_11_096
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيپروژه15_11_097
 مھندسي - 16
رباتيك

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

025_12_17

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

026_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

027_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

028_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

029_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

030_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

031_12_17

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

034_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

035_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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036_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

037_12_17
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

038_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق17_12_039

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

043_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

044_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

045_12_17

شيوه ھاي 
ھنرھاي دوران 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

046_12_17

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت17_12_047

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

048_12_17

آشنايي با 
فرھنگ وادبيات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

069_12_17

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

070_12_17

مباني ومبادي 
اصول خطوط و 
خوشنويسي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

071_12_17

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

072_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 17١_12_073

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

074_12_17
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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075_12_17

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

076_12_17

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تدھيب 17٢_12_077

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

078_12_17
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

079_12_17
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

080_12_17
تاريخ نگارگري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدر ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

081_12_17
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

082_12_17

مباني و مبادي 
اصول خطوط و 
خوشنويسي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

083_12_17
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

084_12_17
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

085_12_17

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

086_12_17

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھا در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران17_12_087

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

088_12_17

روش ھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

089_12_17

مباني زيبا 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

110_12_17

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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111_12_17

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيپايان نامه17_12_112

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

113_12_17
كارگاه بوم 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

114_12_17

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحينگارگري

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي17_12_115

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

116_12_17

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

117_12_17
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارورزي17_12_118

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

122_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

114_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

073_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

149_12_17

مقدمه اي بر 
كتابداري و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياطaع رساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

151_12_17
مباني علوم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيرايانه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

152_12_17

فراھم آوري و 
توسعه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمجموعه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

153_12_17

واژه پردازي 
(فارسي و 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي?تين)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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154_12_17

مواد و خدمات 
كتابخانه براي 

كودكان و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستينوجوانان

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتاريخ تمدن17_12_155

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

161_12_17

سازماندھي 
مواد ١ ( 
فھرست 
نويسي 

توصيفي و 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتحليلي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

162_12_17
آيين نگارش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعلمي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

163_12_17

متون 
اختصاصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيانگليسي ١

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

164_12_17
مقدمه اي بر 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروابط عمومي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

165_12_17

ساختمان و 
تجھيزات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكتابخانه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

166_12_17

سازماندھي 
مواد ٢ (رده 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيبندي ديويي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

167_12_17

آشنايي با 
مطبوعات و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيرسانه ھا

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 17١_12_168

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

169_12_17

آشنايي با 
اطaعات و 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيارتباطات

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

170_12_17

متون 
اختصاصي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيانگليسي ٢

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

172_12_17

آشنايي با 
ويراستاري و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينشر

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

173_12_17

مرجع 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتخصصي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

174_12_17

آشنايي با 
فناوري ھاي 

اطaعات و 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيارتباطات

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 17٢_12_175

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

176_12_17

آشنايي با نرم 
افزارھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكتابخانه اي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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177_12_17

آشنايي با 
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

178_12_17
كتابخانه و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيتوسعه پايدار

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

179_12_17

مواد و خدمات 
كتابخانه براي 

بزرگسا?ن 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينوسواد

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

180_12_17

جامعه 
شناسي 

اوقات فراغت و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمطالعه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

181_12_17

سازماندھي 
مواد ٣ (رده 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبندي كنگره)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياصول كار مرجع17_12_182

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

183_12_17

آشنايي با 
پايگاھھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياطaعاتي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

184_12_17

متون 
اختصاصي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيانگليسي ٣

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

185_12_17

آشنايي با 
نسخه ھاي 
خطي و آثار 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيكمياب

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمقدمات آرشيو17_12_186

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

187_12_17
سازماندھي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيرايانه اي منابع

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 17٣_12_188

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

189_12_17
مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينشريات ادواري

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

190_12_17
آمار براي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكتابداران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

191_12_17
آشنايي با علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيسنجي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

192_12_17

كتابخانه ھاي 
عمومي و 

توسعه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيفرھنگي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

193_12_17

كتابخانه ھاي 
تخصصي و 

توسعه اھداف 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسازماني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

194_12_17

مباني و روش 
ھاي آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيسواد اطaعاتي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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196_12_17

كتابخانه ھاي 
دانشگاھي و 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتوسعه علمي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيتاريخ علوم17_12_197

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

198_12_17
زبانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكاربردي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

199_12_17

طراحي و 
مديريت وب 

كتابخانه ھا و 
مراكز اطaع 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيرساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

200_12_17

تحقيق 
مقدماتي در 

كتابداري و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياطaع رساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

201_12_17

مديريت 
كتابخانه ھا و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمراكز اطaعاتي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

202_12_17
نمايه سازي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيكتاب

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

204_12_17

كتابخانه ھاي 
آموزشگاھي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتوسعه يادگيري

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

205_12_17

مرجع 
شناسي علوم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياسaمي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

206_12_17
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمديريت دانش

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

208_12_17

مرجع 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعمومي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

214_12_17

آشنايي با 
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياخaق حرفه اي17_12_215

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

216_12_17
خدمات برون 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكتابخانه اي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 طراحي - 16
پارچه

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 طراحي - 16
پارچه
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 طراحي - 16
پارچه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 طراحي - 16
پارچه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 طراحي - 16
پارچه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 طراحي - 16
پارچه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 طراحي - 16
پارچه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 طراحي - 16
پارچه

006_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١
 طراحي - 16
پارچه

012_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢
 طراحي - 16
پارچه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 طراحي - 16
پارچه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 طراحي - 16
پارچه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 طراحي - 16
پارچه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 طراحي - 16
پارچه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 طراحي - 16
پارچه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 طراحي - 16
پارچه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 طراحي - 16
پارچه

024_12_17

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران
 طراحي - 16
پارچه

026_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١
 طراحي - 16
پارچه

027_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١
 طراحي - 16
پارچه

028_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢
 طراحي - 16
پارچه

029_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 طراحي - 16
پارچه

030_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١
 طراحي - 16
پارچه

033_12_17
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيبافت مقدماتي

 طراحي - 16
پارچه

034_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 طراحي - 16
پارچه

035_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١
 طراحي - 16
پارچه
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036_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢
 طراحي - 16
پارچه

037_12_17
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١
 طراحي - 16
پارچه

038_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق17_12_039
 طراحي - 16
پارچه

040_12_17
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيلباس مقدماتي

 طراحي - 16
پارچه

041_12_17
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيچاپ مقدماتي

 طراحي - 16
پارچه

042_12_17
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي١
 طراحي - 16
پارچه

049_12_17
پارچه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيشناسي ١
 طراحي - 16
پارچه

050_12_17

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسنتي ايران ١

 طراحي - 16
پارچه

051_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ١
 طراحي - 16
پارچه

052_12_17

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١
 طراحي - 16
پارچه

053_12_17
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي در دنيا
 طراحي - 16
پارچه

055_12_17
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي٢
 طراحي - 16
پارچه

056_12_17
تاريخ پارچه و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينساجي ١
 طراحي - 16
پارچه

057_12_17

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسنتي ايران ٢

 طراحي - 16
پارچه

059_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٣
 طراحي - 16
پارچه

060_12_17

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر
 طراحي - 16
پارچه

061_12_17
پارچه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي ٢
 طراحي - 16
پارچه

062_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۴
 طراحي - 16
پارچه

063_12_17
تاريخ پارچه و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينساجي ٢
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسيتشريحيرساله نھايي17_12_064
 طراحي - 16
پارچه

065_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۵
 طراحي - 16
پارچه

066_12_17
حكمت و ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي
 طراحي - 16
پارچه

067_12_17
تجزيه و تحليل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآثار تجسمي
 طراحي - 16
پارچه

068_12_17
ھنر در دنياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكودكان
 طراحي - 16
پارچه

123_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٢
 طراحي - 16
پارچه

124_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي٢
 طراحي - 16
پارچه

217_12_17

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسيتشريحي٢
 طراحي - 16
پارچه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

025_10_18
تاريخ سفال در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

026_10_18

آشنايي با ابزار-
وسايل-

تجھيزات و مواد 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستياوليه سفالگري

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارگاه سفال 18١_10_027

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارگاه سفال 18٢_10_031

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

032_10_18
تئوري لعاب و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيرنگ

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

033_10_18
كارگاه لعاب و 

كارشناسيتشريحيرنگ

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

039_10_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيروي سفال

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي18_10_040

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

043_10_18

كارگاه طراحي 
و ساخت كوره 

كارشناسيتشريحيسفال

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

048_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي سفال

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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051_10_18

تاريخچه ھنر و 
صنايع فلزي در 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيايران و جھان

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

052_10_18

آشنايي با ابزار-
وسايل-

تجھيزات و مواد 
اوليه ھنر و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيصنايع فلز

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

053_10_18

كارگاه قلمزني 
١ (دواتگري و 

كارشناسيتشريحيقلمزني)

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

054_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسيتشريحيكارگاه مليله18_10_055

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

056_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي٣

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

057_10_18
كارگاه مينا 

كارشناسيتشريحيكاري

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

058_10_18

كارگاه ساخت 
زيور آ?ت 

كارشناسيتشريحيسنتي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

059_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي فلز

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

060_10_18

تاريخچه انواع 
ھنر و صنايع 

چوب در ايران و 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيجھان

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

061_10_18

آشنايي با 
انواع چوب-
مواد-ابزار و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتجھيزات

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

062_10_18
كارگاه معرق و 
كارشناسيتشريحيمشبك چوب ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

063_10_18
كارگاه معرق و 
كارشناسيتشريحيمشبك چوب ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيكارگاه منبت18_10_064

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

065_10_18

كارگاه 
درودگري و 

كارشناسيتشريحيخراطي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

066_10_18
كارگاه معرق و 

كارشناسيتشريحيمنبت

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيكارگاه خاتم18_10_067

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

068_10_18

كارگاه پرداخت 
و جaبخشي 

كارشناسيتشريحيچوب

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

069_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي چوب

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ شيشه18_10_070

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

071_10_18

آشنايي با ابزار-
وسايل-

تجھيزات و مواد 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياوليه شيشه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

072_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

073_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

074_10_18

كارگاه نقاشي 
وساير تزئينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

075_10_18
كارگاه تراش رو 

كارشناسيتشريحيشيشه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

076_10_18

كارگاه نقاشي 
وساير تزئينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

077_10_18
كارگاه تراش رو 

كارشناسيتشريحيشيشه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

078_10_18

كارگاه طراحي 
و ساخت كوره 

كارشناسيتشريحيشيشه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

079_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيشيشه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

081_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18٢_10_082

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

083_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

084_10_18
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

085_10_18
تاريخ نگارگري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدر ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

086_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٣

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

087_10_18
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

088_10_18
كارگاه بوم 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

089_10_18

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحينگارگري

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

072_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

073_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

171_10_18

تاريخچه 
شيشه گري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيدر ايران و جھان

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

172_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي(آبگينه)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

173_10_18
كارگاه گل و 

كارشناسيتشريحيمرغ

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

174_10_18
كارگاه خيالي 

كارشناسيتشريحينگاري

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

175_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيآبگينه ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

176_10_18
كارگاه تزيينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

177_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيآبگينه ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

178_10_18
كارگاه قالب 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

179_10_18
كارگاه نقاشي 
كارشناسيتشريحيپشت شيشه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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180_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ٣

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

181_10_18
كارگاه تزيينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

182_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحي(آبگينه)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

183_10_18
زيبايي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشناسي آبگينه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

048_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي سفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)
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094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

184_10_18
تاريخچه سفال 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيدر ايران و جھان

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

185_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيسفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيلعاب 18١_10_186

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

187_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)
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188_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

189_10_18

تاريخچه سفال 
در ايران (دوره 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيلعاب 18٢_10_190

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

191_10_18

كارگاه طراحي 
و نقاشي روي 

كارشناسيتشريحيسفال ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

192_10_18

كارگاه طراحي 
و نقاشي روي 

كارشناسيتشريحيسفال ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

193_10_18

نقوش و 
نمادھا در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

194_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ٣

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

195_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ۴

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

196_10_18
زيبايي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشناسي سفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

197_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ۵

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)
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كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

059_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي فلز

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)
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168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

198_10_18

تاريخچه 
فلزكاري در 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

199_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيفلز

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

200_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيفلز ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

201_10_18
كارگاه دواتگري 

كارشناسيتشريحي١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

202_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

203_10_18
كارگاه مليله 

كارشناسيتشريحيسازي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

204_10_18

بررسي 
ويژگيھاي 

مكاتب فلز 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكاري در ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

205_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيفلز ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

206_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

207_10_18
كارگاه دواتگري 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

208_10_18

آشنايي با 
ساير رشته 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي فلز كاري

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

209_10_18
كارگاه مشبك 

كارشناسيتشريحيسازي فلز

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

210_10_18
كارگاه مليله 

كارشناسيتشريحيسازي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

211_10_18

زيبايي 
شناسي فلز 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكاري

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

212_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيتاريخچه كاشي18_10_213

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18١_10_214

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيلعاب 18١_10_215

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

216_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمعماري سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18٢_10_217

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18٣_10_218

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

219_10_18
ھندسه نقوش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي٣

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيلعاب 18٢_10_220

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18۴_10_221

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18۵_10_222

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18۶_10_223

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

224_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيكاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

225_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيكاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

226_10_18
تاريخچه ھنري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيچوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

227_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكارچوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيچوب شناسي18_10_228

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

229_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيدرودگري ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

230_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيمنبت و معرق ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

231_10_18
كارگاه منبت 

كارشناسيتشريحيچوب ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

232_10_18
كارگاه معرق 

كارشناسيتشريحيچوب ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

233_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيمنبت و معرق ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

234_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيدرودگري ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

235_10_18
كارگاه منبت 

كارشناسيتشريحيچوب ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

236_10_18
كارگاه معرق 

كارشناسيتشريحيچوب ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

237_10_18
كارگاه منبت 

كارشناسيتشريحيمعرق چوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

238_10_18

كارگاه 
تخصصي 

(منبت يا معرق 
كارشناسيتشريحييا منبت معرق)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

239_10_18

زيبايي 
شناسي 

ھنرھاي مرتبط 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبا چوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

240_10_18

كارگاه رنگ، 
پرداخت و 

كارھاي 
كارشناسيتشريحيتكميلي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

241_10_18

تاريخچه 
نساجي در 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيجھان

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

242_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

243_10_18
كارگاه نساجي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

244_10_18

آشنايي با 
مھمترين پارچه 
ھاي دستبافت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

245_10_18
تاريخچه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينساجي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

246_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

247_10_18
كارگاه نساجي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

248_10_18
كارگاه زري 

كارشناسيتشريحيبافي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسيتشريحيكارگاه رنگرزي18_10_249

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

250_10_18
كارگاه چاپ 
كارشناسيتشريحيھاي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

251_10_18
كارگاه زري 

كارشناسيتشريحيبافي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

252_10_18
كارگاه چاپ 

كارشناسيتشريحيدستي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

253_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيزري بافي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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254_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

255_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

256_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

257_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

258_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيطراحي پايه18_10_259

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

263_10_18

آشنايي با 
بافته ھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيسنتي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

266_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكامپيوتر

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

267_10_18
شيمي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكاربردي فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

268_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

269_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

270_10_18
شناخت طرح و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينقش گليم

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

271_10_18

سير تحول 
نقش در ھنر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم الياف18_10_272

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

273_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

274_10_18
رنگرزي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيشيميايي ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيبافت فرش 18١_10_275

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطراحي فرش 18١_10_276

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

277_10_18
رنگرزي سنتي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

278_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيمرمت فرش ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

279_10_18
رنگ و نقطه 

كارشناسيتشريحينقشه فرش ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

280_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

281_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيايران ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيطراحي گليم18_10_282

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياقتصاد فرش18_10_283

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

284_10_18
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

285_10_18
پژوھش در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيبافت فرش 18٢_10_286

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيبافت گليم18_10_287

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

288_10_18
مديريت توليد 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيفرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

289_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

290_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

291_10_18
ارزيابي و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيارزشيابي فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

292_10_18

شناخت 
بازارھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھاني فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

293_10_18
موزه داري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيفرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيعكاسي 18١_10_294

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيطراحي فرش 18٢_10_295

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيكارآموزي18_10_296

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

297_10_18
رنگ و نقطه 

كارشناسيتشريحينقشه فرش ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي18_10_298

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي فرش 18٣_10_299

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحينگارگري 18١_10_300

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحينگارگري 18٢_10_301

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيطراحي فرش 18۴_10_302

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_10_304

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

305_10_18
خوشنويسي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيطراحي حروف

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

306_10_18

كاربرد كامپيوتر 
در طراحي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبافت فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

309_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيمرمت گليم

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

356_10_18
مباني رنگ در 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيفرش ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

256_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

257_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

258_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيطراحي پايه18_10_259

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

263_10_18

آشنايي با 
بافته ھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيسنتي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

266_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكامپيوتر

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

267_10_18
شيمي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكاربردي فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

268_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش
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269_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

270_10_18
شناخت طرح و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينقش گليم

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

271_10_18

سير تحول 
نقش در ھنر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم الياف18_10_272

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

273_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

274_10_18
رنگرزي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيشيميايي ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيبافت فرش 18١_10_275

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطراحي فرش 18١_10_276

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

277_10_18
رنگرزي سنتي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

278_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيمرمت فرش ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

279_10_18
رنگ و نقطه 

كارشناسيتشريحينقشه فرش ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

280_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

281_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيايران ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيطراحي گليم18_10_282

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياقتصاد فرش18_10_283

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

284_10_18
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

285_10_18
پژوھش در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيبافت فرش 18٢_10_286

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيبافت گليم18_10_287

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

288_10_18
مديريت توليد 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيفرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

289_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

290_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

291_10_18
ارزيابي و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيارزشيابي فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش
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292_10_18

شناخت 
بازارھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھاني فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

293_10_18
موزه داري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيفرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيعكاسي 18١_10_294

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيكارآموزي18_10_296

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي18_10_298

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_10_304

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

305_10_18
خوشنويسي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيطراحي حروف

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

306_10_18

كاربرد كامپيوتر 
در طراحي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبافت فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

307_10_18
رنگرزي سنتي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيبافت فرش 18٣_10_308

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

309_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيمرمت گليم

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيبافت فرش 18۴_10_310

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

311_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ٣

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

312_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ۴

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيتاريخ خط18_10_122

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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123_10_18
تاريخ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيخوشنويسي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

124_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

125_10_18
تاريخ 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخوشنويسي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

126_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

127_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانواع خط كوفي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

128_10_18

حوزه ھاي 
خوشنويسي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيدر جھان اسaم

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

129_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخوشنويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

130_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ٣

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

131_10_18

بررسي شيوه 
ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيخوشنويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

132_10_18
كارگاه كتيبه 

كارشناسيتشريحينويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

133_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ۴

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

134_10_18

نسخه خواني 
و آشنايي با 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينسخ خطي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

135_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحي(خوشنويسي)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18٢_10_082

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تشعير 18١_10_113

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

136_10_18
تاريخچه و 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمكاتب تذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

137_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ۴

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

138_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيتشعير

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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139_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ۵

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

140_10_18

كارگاه صحافي 
سنتي و جلد 

كارشناسيتشريحيسازي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

141_10_18

كارگاه كاغذ 
سازي و بوم 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

142_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

143_10_18
كارگاه مثني 

كارشناسيتشريحيسازي تذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تشعير 18٢_10_144

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

145_10_18

كارگاه صحافي 
سنتي و جلد 

كارشناسيتشريحيسازي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

146_10_18

كاربرد 
خوشنويسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر تذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

147_10_18

كارگاه 
تخصصي 
(طراحي 
سنتي و 
كارشناسيتشريحيتذھيب)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

081_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18٢_10_082

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

083_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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086_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٣

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

089_10_18

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

110_10_18

بررسي ويژگي 
ھاي مكاتب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينگارگري ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

111_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحينگارگري ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

112_10_18

آشنايي با مواد 
و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تشعير 18١_10_113

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

114_10_18

بررسي ويژگي 
ھاي مكاتب 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستينگارگري ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

115_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحينگارگري ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

116_10_18
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

117_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

118_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي۴

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

081_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

083_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

148_10_18
تاريخچه خيالي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحينگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

149_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيخيالي نگاري ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

150_10_18

تاثير اعتقادات 
ملي و 

اعتقادات ديني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر خيالي نگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

151_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيخيالي نگاري ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

152_10_18
كارگاه خيالي 

كارشناسيتشريحينگارگري ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

153_10_18

آشنايي با 
مضامين 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيحماسي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

154_10_18
كارگاه نقاشي 
كارشناسيتشريحيپشت شيشه

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

155_10_18

كارگاه مثني 
سازي خيالي 

كارشناسيتشريحينگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

156_10_18

آشنايي با 
مضامين 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيمذھبي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

157_10_18
كارگاه خيالي 

كارشناسيتشريحينگاري ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

158_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

159_10_18

كارگاه خيالي 
نگاري بر 

كارشناسيتشريحيبومھاي مختلف

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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160_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحي(خيالي نگاري)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

261_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

264_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

265_10_18

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسنتي ايران ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

313_10_18
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي در دنيا

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

314_10_18

انسان، 
طبيعت، 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسيتشريحيرساله نھايي18_10_332

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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334_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيبافت مقدماتي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

337_10_18

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسنتي ايران ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

338_10_18
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

339_10_18
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

340_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيلباس مقدماتي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

341_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيچاپ مقدماتي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

342_10_18
پارچه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيشناسي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

343_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

344_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

345_10_18
تاريخ پارچه و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينساجي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

346_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٣

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

347_10_18
پارچه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

348_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۴

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

349_10_18
تاريخ پارچه و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينساجي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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351_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۵

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

352_10_18
تجزيه و تحليل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآثار تجسمي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

353_10_18
ھنر در دنياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكودكان

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

354_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسيتشريحي٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسيتشريحيكامپيوتر11_15_229
 صنايع - 30
.دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 صنايع - 30
.دستي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 صنايع - 30
.دستي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 صنايع - 30
.دستي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 صنايع - 30
.دستي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 صنايع - 30
.دستي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 صنايع - 30
.دستي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 صنايع - 30
.دستي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 صنايع - 30
.دستي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 صنايع - 30
.دستي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 صنايع - 30
.دستي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 صنايع - 30
.دستي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 صنايع - 30
.دستي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 صنايع - 30
.دستي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 صنايع - 30
.دستي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 صنايع - 30
.دستي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١
 صنايع - 30
.دستي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١
 صنايع - 30
.دستي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢
 صنايع - 30
.دستي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١
 صنايع - 30
.دستي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١
 صنايع - 30
.دستي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢
 صنايع - 30
.دستي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢
 صنايع - 30
.دستي

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١
 صنايع - 30
.دستي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢
 صنايع - 30
.دستي

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021
 صنايع - 30
.دستي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي
 صنايع - 30
.دستي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي
 صنايع - 30
.دستي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر
 صنايع - 30
.دستي

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران
 صنايع - 30
.دستي

261_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١
 صنايع - 30
.دستي

264_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢
 صنايع - 30
.دستي

313_10_18
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي در دنيا
 صنايع - 30
.دستي

314_10_18

انسان، 
طبيعت، 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١
 صنايع - 30
.دستي

315_10_18

تحقيق در 
صنايع دستي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيايران ١
 صنايع - 30
.دستي

316_10_18

تحقيق در 
صنايع دستي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيايران ٢
 صنايع - 30
.دستي

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١
 صنايع - 30
.دستي

318_10_18

انسان، 
طبيعت، 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيطراحي ٢
 صنايع - 30
.دستي

319_10_18

مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيھنري ١
 صنايع - 30
.دستي
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320_10_18

مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيھنري ٢
 صنايع - 30
.دستي

321_10_18
طرح اشياء در 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيتمدن اسaمي

 صنايع - 30
.دستي

322_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 30
.دستي

323_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 30
.دستي

324_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٣
 صنايع - 30
.دستي

325_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي۴
 صنايع - 30
.دستي

326_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۵
 صنايع - 30
.دستي

327_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۶
 صنايع - 30
.دستي

328_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٧
 صنايع - 30
.دستي

329_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٨
 صنايع - 30
.دستي

330_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٩
 صنايع - 30
.دستي

331_10_18

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسيتشريحيرساله نھايي18_10_332
 صنايع - 30
.دستي

333_10_18

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 30
.دستي

336_10_18
مديريت توليد 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تشريحيصنعتي
 صنايع - 30
.دستي

354_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسيتشريحي٢
 صنايع - 30
.دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

335_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسيتشريحيكارگاه چاپ18_12_001

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

002_12_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتصويرسازي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

003_12_18
كارگاه چاپھاي 

كارشناسيتشريحيدستي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

004_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

005_12_18
كارگاه تصوير 

كارشناسيتشريحيسازي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

006_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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007_12_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي٣

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

008_12_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

009_12_18
كارگاه چاپھاي 

كارشناسيتشريحيدستي ٣

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

010_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ٣

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

011_12_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي۴

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

012_12_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيعكاسي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

013_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 
ھنرھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتجسمي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

014_12_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

015_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ۴

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

016_12_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي رنگي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتصوير متحرك 18١_12_017

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

018_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ۵

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

019_12_18
چاپھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيماشيني

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

020_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار ارتباط 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتصويري

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

021_12_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيعكاسي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

022_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ۶

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

023_12_18
كارگاه تصوير 

كارشناسيتشريحيسازي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

024_12_18
ھنر در دنياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكودكان

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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025_12_18

طرح عملي 
جامع (ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري)

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

026_12_18
طرح و رساله 

كارشناسيتشريحينھايي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

300_12_12
آشنايي با 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

429_15_12
تربيت بدني 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

038_33_12
تفسيرموضوعي

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

043_33_12
دانش خانواده 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

002_10_18
كارگاه طراحي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيپايه ١

003_10_18
مباني ھنرھاي 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

004_10_18
كارگاه طراحي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيپايه ٢

005_10_18
ھنر در تمدن 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١
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006_10_18
آشنايي با ھنر 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

008_10_18
مباني ھنرھاي 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

010_10_18
ھنر در تمدن 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

011_10_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

012_10_18
آشنايي با ھنر 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

015_10_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

عكاسي - 11كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١

354_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحي٢

012_12_18

كارگاه 
تخصصي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ١

013_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 
ھنرھاي 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتجسمي

016_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي رنگي

عكاسي - 11كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتصوير متحرك 18١_12_017

021_12_18

كارگاه 
تخصصي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ٢

026_12_18
طرح و رساله 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحينھايي

027_12_18
فيزيك و ابزار 

عكاسي - 11كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

028_12_18

شيمي 
عمومي و 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيعكاسي

029_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ١

030_12_18
تاريخچه 
عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعكاسي

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستينورپردازي18_12_031

032_12_18
تجزيه و تحليل 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيو نقد عكس ١

033_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ٢

034_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ٣

035_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ۴

036_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ۵

037_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ۶

038_12_18
تجزيه و تحليل 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيو نقد عكس ٢

041_12_18
فنون عرضه و 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحينمايش عكس

042_12_18
فنون بازسازي 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيعكس

043_12_18
آشنايي با 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيفيلم برداري
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

008_12_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

013_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 
ھنرھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتجسمي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

014_12_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

026_12_18
طرح و رساله 

كارشناسيتشريحينھايي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي
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046_12_18

كارگاه طراحي 
پايه (سطح 

كارشناسيتشريحييك) (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

047_12_18

كارگاه طراحي 
پايه (سطح 

كارشناسيتشريحييك) (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

048_12_18
كارگاه چاپھاي 

كارشناسيتشريحيدستي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

049_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستينقاشي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

050_12_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

051_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح يك (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

052_12_18
نقاشي ديواري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسطح يك (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

053_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستينقاشي ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

054_12_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

055_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح يك (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

056_12_18

كارگاه نقاشي 
ديواري سطح 

كارشناسيتشريحييك (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

057_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينقاشي ٣

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

058_12_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٣)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

059_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستينقاشي (۴)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

060_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستينقاشي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

061_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

062_12_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيسطح سه (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

063_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي
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064_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٣)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

065_12_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيسطح سه (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

066_12_18
مرمت آثار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحينقاشي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

067_12_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيسطح سه (٣)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

068_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح سه

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

069_12_18

طرح عملي 
جامع نقاشي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

رياضيات 11١_11_372
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

رياضيات 11٢_11_373
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

374_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
شھرسازي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
شھرسازي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
شھرسازي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
شھرسازي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
شھرسازي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
شھرسازي
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
شھرسازي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
شھرسازي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
شھرسازي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
شھرسازي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
شھرسازي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
شھرسازي

001_13_18
در آمدي بر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشھر شناسي
 مھندسي - 10
شھرسازي

002_13_18
آمار در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

003_13_18
مباني طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي١
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيان معماري 18١_13_004
 مھندسي - 10
شھرسازي

005_13_18
ھندسه احجام 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو پرسپكتيو
 مھندسي - 10
شھرسازي

006_13_18
مباني طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

007_13_18
درك و بيان 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيمحيط شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري 18٢_13_008
 مھندسي - 10
شھرسازي

009_13_18GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي
 مھندسي - 10
شھرسازي

010_13_18

كاربرد نقشه 
برداري در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي18_13_011
 مھندسي - 10
شھرسازي

012_13_18
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

013_13_18

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

014_13_18

مدل ھاي 
كمي در 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد شھري18_13_015
 مھندسي - 10
شھرسازي

016_13_18
روش تحقيق 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدر شھرسازي

 مھندسي - 10
شھرسازي

017_13_18

تاريخ شھر و 
شھرسازي در 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھان
 مھندسي - 10
شھرسازي

018_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشھرسازي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

019_13_18

تاريخ شھر و 
شھرسازي در 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيايران
 مھندسي - 10
شھرسازي

020_13_18
شناخت فضاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

021_13_18

مباني و روش 
ھاي برنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيريزي شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

022_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشھرسازي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

023_13_18

مباني و روش 
ھاي طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

024_13_18
طرح شھر 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيسازي ٣
 مھندسي - 10
شھرسازي

025_13_18

تاسيسات و 
زير ساخت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيھاي شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

026_13_18

برنامه ريزي 
حمل و نقل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن18_13_027
 مھندسي - 10
شھرسازي

028_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشھرسازي ۴
 مھندسي - 10
شھرسازي

029_13_18

طراحي شبكه 
ھاي حمل و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينقل شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيمنظر سازي18_13_030
 مھندسي - 10
شھرسازي

031_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشھرسازي ۵
 مھندسي - 10
شھرسازي

032_13_18
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي
 مھندسي - 10
شھرسازي

033_13_18

بافت ھاي 
فرسوده و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتاريخي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_13_034
 مھندسي - 10
شھرسازي

035_13_18
كاربرد رايانه در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي

036_13_18

مباني 
مھندسي 
معماري و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيساختمان

 مھندسي - 10
شھرسازي

037_13_18

بوم شناسي و 
برنامه ريزي و 

طراحي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمحيطي

 مھندسي - 10
شھرسازي
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038_13_18
حقوق و قوانين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_13_18

طراحي و 
كاربرد نظام 

اطaعات 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيشھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيمديريت شھري18_13_040
 مھندسي - 10
شھرسازي

041_13_18
سمينار 

كارشناسيتشريحيمسائل شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

374_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

رياضيات11_11_471
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

فيزيك11_13_314
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
شھرسازي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
شھرسازي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
شھرسازي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
شھرسازي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
شھرسازي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
شھرسازي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
شھرسازي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
شھرسازي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي
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027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
شھرسازي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
شھرسازي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
شھرسازي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
شھرسازي

002_13_18
آمار در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

010_13_18

كاربرد نقشه 
برداري در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي18_13_011
 مھندسي - 10
شھرسازي

012_13_18
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

013_13_18

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

014_13_18

مدل ھاي 
كمي در 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد شھري18_13_015
 مھندسي - 10
شھرسازي

016_13_18
روش تحقيق 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدر شھرسازي

 مھندسي - 10
شھرسازي

017_13_18

تاريخ شھر و 
شھرسازي در 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھان
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن18_13_027
 مھندسي - 10
شھرسازي

032_13_18
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي
 مھندسي - 10
شھرسازي

035_13_18
كاربرد رايانه در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي

037_13_18

بوم شناسي و 
برنامه ريزي و 

طراحي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمحيطي

 مھندسي - 10
شھرسازي

038_13_18
حقوق و قوانين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_13_18

طراحي و 
كاربرد نظام 

اطaعات 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيشھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

041_13_18
سمينار 

كارشناسيتشريحيمسائل شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

057_13_18
مباني شھر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري18_13_058
 مھندسي - 10
شھرسازي
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059_13_18
درك و بيان 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيمحيط شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

060_13_18
ھندسه احجام 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو پرسپكتيو
 مھندسي - 10
شھرسازي

061_13_18
ترسيم 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمقدماتي
 مھندسي - 10
شھرسازي

062_13_18
ترسيم 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيپيشرفته
 مھندسي - 10
شھرسازي

063_13_18

مباني و روش 
ھاي برنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيريزي شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

064_13_18

مباني برنامه 
ريزي شبكه 
حمل و نقل 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرون شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

065_13_18

اصول سيستم 
ھاي اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمكاني
 مھندسي - 10
شھرسازي

066_13_18

مباني و روش 
ھاي طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

067_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

068_13_18

مباني طراحي 
شبكه حمل و 

نقل درون 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

069_13_18

تاسيسات و 
زير ساخت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيھاي شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

070_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

071_13_18

برنامه ريزي 
بافت ھاي 
فرسوده و 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيتاريخي
 مھندسي - 10
شھرسازي

072_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ٣
 مھندسي - 10
شھرسازي

073_13_18

تفسير عكس 
ھاي ھوايي و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيماھواره اي
 مھندسي - 10
شھرسازي

074_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ۴
 مھندسي - 10
شھرسازي

075_13_18

تاريخ شھرھاي 
ايراني - 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحياسaمي

 مھندسي - 10
شھرسازي

076_13_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعماري معاصر
 مھندسي - 10
شھرسازي

077_13_18

مباني 
مھندسي 
معماري و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيساختمان

 مھندسي - 10
شھرسازي

078_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ۵
 مھندسي - 10
شھرسازي

079_13_18
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمحيطي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_13_080
 مھندسي - 10
شھرسازي
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081_13_18

شناخت و 
تحليل فضاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

رياضيات وآمار11_11_121
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
.معماري

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
.معماري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
.معماري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
.معماري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
.معماري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
.معماري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
.معماري

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
.معماري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
.معماري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
.معماري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
.معماري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
.معماري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
.معماري

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
.معماري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
.معماري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
.معماري
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020_14_18
درك و بيان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمحيط
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيان معماري 18١_14_021
 مھندسي - 10
.معماري

022_14_18
كارگاه مصالح و 

كارشناسيتشريحيساخت
 مھندسي - 10
.معماري

023_14_18

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمعماري ١
 مھندسي - 10
.معماري

024_14_18
ھندسه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيكاربردي

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري 18٢_14_025
 مھندسي - 10
.معماري

026_14_18

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمعماري ٢
 مھندسي - 10
.معماري

027_14_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو مرايا
 مھندسي - 10
.معماري

028_14_18

انسان، 
طبيعت، 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمعماري

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيايستايي18_14_029
 مھندسي - 10
.معماري

030_14_18
مصالح 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيساختماني
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيطرح معماري 18١_14_031
 مھندسي - 10
.معماري

032_14_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمعماري جھان
 مھندسي - 10
.معماري

033_14_18
برداشت از 

كارشناسيتشريحيبناھاي تاريخي
 مھندسي - 10
.معماري

034_14_18

مقاومت مصالح 
و سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيفلزي
 مھندسي - 10
.معماري

نقشه برداري18_14_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18٢_14_036
 مھندسي - 10
.معماري

037_14_18

آشنايي با 
معماري 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيساختمان 18١_14_038
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيروستا 18١_14_039
 مھندسي - 10
.معماري

040_14_18
سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبتني
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18٣_14_041
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيروستا 18٢_14_042
 مھندسي - 10
.معماري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


043_14_18
ساختمان ٢ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيگزارش كارگاه

 مھندسي - 10
.معماري

044_14_18
تنظيم شرايط 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمحيطي
 مھندسي - 10
.معماري

045_14_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعماري معاصر
 مھندسي - 10
.معماري

046_14_18

تاسيسات 
الكتريكي (نور 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيو صدا)
 مھندسي - 10
.معماري

047_14_18
مباني نظري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمعماري
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمتره و برآورد18_14_048
 مھندسي - 10
.معماري

049_14_18
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمكانيكي
 مھندسي - 10
.معماري

050_14_18

مديريت و 
تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاه
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18۴_14_051
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي فني18_14_052
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18۵_14_053
 مھندسي - 10
.معماري

054_14_18
تحليل فضاھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
.معماري

055_14_18

آشنايي با 
مباني برنامه 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيريزي كالبدي

 مھندسي - 10
.معماري

056_14_18
آشنايي با 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمرمت ابنيه

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسيتشريحيطرح نھايي18_14_057
 مھندسي - 10
.معماري

058_14_18
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر معماري
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي18_14_059
 مھندسي - 10
.معماري

رياضي و آمار11_11_375
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

027_14_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو مرايا
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

028_14_18

انسان، 
طبيعت، 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمعماري

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

032_14_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمعماري جھان
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

044_14_18
تنظيم شرايط 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمحيطي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسيتشريحيترسيم فني18_15_001
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري18_15_002
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

003_15_18

آشنايي با 
باستان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيشناسي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

004_15_18
مقدمات طرح 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمعماري ١
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

نقشه برداري18_15_005
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

006_15_18
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيدر معماري
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيايستايي 18١_15_007
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

008_15_18
شناخت مواد و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيمصالح
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيعكاسي18_15_009
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيايستايي 18٢_15_010
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

011_15_18
آزمايشگاه مواد 

كارشناسيتشريحيو مصالح
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

012_15_18

عناصر و 
جزئيات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيساختمان
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

013_15_18
كارگاه مواد و 
كارشناسيتشريحيمصالح سنتي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

014_15_18

عناصر و 
جزئيات بناھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي
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015_15_18
تاريخ و مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستينظري مرمت
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

016_15_18
برداشت از 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبناھاي تاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

017_15_18

آشنايي با 
تزئينات وابسته 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيبه معماري
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

018_15_18

شناخت 
بناھاي تاريخي 

ايران پيش از 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

019_15_18
تاق و قوس در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمعماري ايران
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

020_15_18

قوانين و 
تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمرمت
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

021_15_18

شناخت 
بناھاي تاريخي 

ايران دوران 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

022_15_18

آشنايي با 
بافت ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيفتوگرامتري18_15_023
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

024_15_18
گره سازي و 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكاربندي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمتره و برآورد18_15_025
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

026_15_18

مديريت و 
تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاھي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيطرح معماري 18١_15_027
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

028_15_18

طراحي دست 
آزاد از بناھا و 

كارشناسيتشريحيبافت ھا
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

029_15_18

كارآموزي 
مرمت بناھاي 

كارشناسيتشريحيتاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

030_15_18
شناخت سازه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيھاي سنتي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

031_15_18

طرح مرمت 
بناھاي تاريخي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي١
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

032_15_18

طرح مرمت 
بناھاي تاريخي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي٢
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

033_15_18

فن شناسي و 
آسيب 

شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيبناھاي تاريخي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

034_15_18
كارگاه مرمت 

كارشناسيتشريحيبناھاي تاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

035_15_18

كارگاه حفاظت 
و مرمت 

تزيينات وابسته 
كارشناسيتشريحيبه معماري

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي18_15_036
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_15_037
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

038_15_18
مقدمات طرح 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمعماري ٢
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18٢_15_039
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

040_15_18
ھنر و تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي
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032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

نظريه اعداد11_11_039
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

050_11_11
ھندسه 
ھذلولوي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 20
( محض)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 20
( محض)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 20
( محض)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)
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آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 20
( محض)

020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 رياضي - 20
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 20
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 20
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 20
( محض)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 20
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 20
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 20
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 20
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 20
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 20
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 20
( محض)

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 20
( محض)
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جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

نظريه اعداد11_11_039
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

050_11_11
ھندسه 
ھذلولوي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 20
( محض)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 20
( محض)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 20
( محض)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 20
( محض)
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فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 20
( محض)

020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 20
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 20
( محض)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 20
( محض)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 رياضي - 20
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 رياضي - 20
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 20
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 20
( محض)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 رياضي - 20
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 20
( محض)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 20
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 20
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 20
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 20
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 20
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 20
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 20
( محض)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 رياضي - 20
( محض)

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)
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جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 30
( كاربردي)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 30
( كاربردي)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

072_11_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

276_11_11

ذخيره و 
بازيابي 
اطaعات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 30
( كاربردي)
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فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 30
( كاربردي)

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 رياضي - 30
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 30
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 30
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 30
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 30
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 30
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 30
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 30
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 30
( كاربردي)

032_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

مباني رياضيات11_11_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

034_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

035_11_11
رياضي 

عمومي ٣
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

036_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11١_11_037
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11١_11_038
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبرخطي11_11_040
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)
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آناليزرياضي 11٢_11_041
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٢_11_042
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11١_11_043
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

توابع مختلط11_11_044
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

045_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزرياضي 11٣_11_046
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

047_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل 
بامشتقات 

جزئي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

جبر11٣_11_048
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

049_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

051_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

052_11_11
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

053_11_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

تاريخ رياضيات11_11_054
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

055_11_11
فلسفه علم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

056_11_11
توپولوژي جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

منطق رياضي11_11_057
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي11_11_058
 رياضي - 30
( كاربردي)

059_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_11_060
 رياضي - 30
( كاربردي)

067_11_11
آموزش رياضي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

069_11_11
آموزش رياضي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستي٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

072_11_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

073_11_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

074_11_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آناليزعددي 11٢_11_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

076_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

077_11_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

276_11_11

ذخيره و 
بازيابي 
اطaعات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_085
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

086_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

088_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)
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020_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيسازي
 رياضي - 30
( كاربردي)

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11١_17_020
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آمارواحتمال 11٢_17_021
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

آماررياضي 11١_17_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضي - 30
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضي - 30
( كاربردي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضي - 30
( كاربردي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 رياضي - 30
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 رياضي - 30
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضي - 30
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضي - 30
( كاربردي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 رياضي - 30
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضي - 30
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضي - 30
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضي - 30
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضي - 30
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضي - 30
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضي - 30
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضي - 30
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضي - 30
( كاربردي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 رياضي - 30
( كاربردي)

193_11_11
شبيه سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكامپيوتري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

292_11_11
تاريخ و فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيرياضي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

307_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

308_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

309_11_11
مباني علوم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا
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320_11_11
مباني ماتريس 
ھا و جبر خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

321_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

322_11_11
مباني آناليز 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

323_11_11
مباني آناليز 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

مباني جبر11_11_325
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

326_11_11
بھينه سازي 

خطي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

328_11_11

معاد?ت 
ديفرانسيل با 

مشتقات جزيي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

332_11_11
جبر خطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

370_11_11
توپولوژي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

مباني ھندسه11_11_371
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

جبر11_11_377
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

توابع مختلط11_11_378
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

379_11_11
نظريه 

مقدماتي اعداد
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

380_11_11

حل عددي 
معاد?ت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديفرانسيل
 رياضيات و - 32
كاربردھا

381_11_11
ھندسه جبري 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

382_11_11

مباحثي در 
رياضيات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكاربردي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

383_11_11

مباني منطق و 
نظريه مجموعه 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

384_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

موضعي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

385_11_11

ھندسه 
ديفرانسيل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسراسري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

386_11_11

گروه لي 
وجبرلي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمقدماتي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

387_11_11
نظريه حلقه 

ومدول
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

388_11_11
توپولوژي جبري 

ومقدماتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

389_11_11
نظريه اندازه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوكاربردھا
 رياضيات و - 32
كاربردھا

390_11_11
آناليزتابعي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيومقدماتي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

391_11_11
نظريه مجموع 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي فازي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

393_11_11
نرم افزارھاي 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

آموزش رياضي11_11_395
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

396_11_11
زبان تخصصي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيرياضي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

397_11_11
پروژه 

كارشناسيتشريحيكارشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

400_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا
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401_11_11
بھينه سازي 

غيرخطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

402_11_11
تركيبات 

وكاربردھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيپايگاه داده ھا11_11_403
 رياضيات و - 32
كاربردھا

404_11_11
مدارھاي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمنطقي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

406_11_11

قضيه ھاي 
سيلوونظربه 

گالوا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

آناليز عددي11_11_414
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

آناليز رياضي11_11_432
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

433_11_11
نظريه معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

مباني تركيبيات11_11_457
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

فيزيك عمومي11_13_256
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي11_17_030
 رياضيات و - 32
كاربردھا

046_17_11
پروژه 

كارشناسيتشريحيكارشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمباني احتمال11_17_147
 رياضيات و - 32
كاربردھا

احتمال 11١_17_153
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

احتمال 11٢_17_154
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_155
 رياضيات و - 32
كاربردھا

156_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

157_17_11
آمار رياضي 

(برآورد يابي)
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

رگرسيون 11١_17_163
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

165_17_11
آمار رياضي ( 

آزمون فرض ھا)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

175_17_11
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبانظريه صف
 رياضيات و - 32
كاربردھا

176_17_11
آشنايي 

بانظريه تصميم
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

رگرسيون 11٢_17_180
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

021_19_11
نظريه كد 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيگذاري
 رياضيات و - 32
كاربردھا

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 رياضيات و - 32
كاربردھا

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 رياضيات و - 32
كاربردھا

039_14_12
مباني تنظيم 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبودجه
 رياضيات و - 32
كاربردھا

092_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 رياضيات و - 32
كاربردھا

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 رياضيات و - 32
كاربردھا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 رياضيات و - 32
كاربردھا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 رياضيات و - 32
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباني اقتصاد12_21_171
 رياضيات و - 32
كاربردھا

222_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

223_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 رياضيات و - 32
كاربردھا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 رياضيات و - 32
كاربردھا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 رياضيات و - 32
كاربردھا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 رياضيات و - 32
كاربردھا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 رياضيات و - 32
كاربردھا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 رياضيات و - 32
كاربردھا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 رياضيات و - 32
كاربردھا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 رياضيات و - 32
كاربردھا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 رياضيات و - 32
كاربردھا

مديريت مالي12_35_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

018_11_15
مباني كامپيوتر 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيو برنامه سازي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

019_11_15
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

020_11_15
ساختمان داده 
ھا و الگوريتمھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

033_11_15

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 رياضيات و - 32
كاربردھا

رياضي 11١_11_113
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11٢_11_114
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيپرتوزئولوژي11_12_006

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

007_12_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيپرتوزئولوژي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

008_12_11

تشريح 
ومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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009_12_11

آزمايشگاه 
تشريح 

وموفورلوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

010_12_11
مباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

011_12_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

012_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

013_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتالوفيتھا11_12_014

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

015_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

016_12_11

زيست 
شناسي 
سلولي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

017_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
سلولي 

كارشناسيتشريحيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

018_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

019_12_11

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

020_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

021_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

022_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناسي پرتوي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

023_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

024_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_12_11
متون زيست 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

026_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمحيطي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبافت شناسي11_12_027

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبافت شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

030_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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031_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

032_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

033_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

034_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

035_12_11

ريخت زايي 
واندام زايي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرگياھان

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيژنتيك11_12_036

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

037_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

038_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجانوري ٣

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

040_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_041

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

042_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

043_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

044_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

045_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

كارشناسيتشريحيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجنين شناسي11_12_046

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

047_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيجنين شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيتكامل11_12_048

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياكولوژي11_12_049

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحياكولوژي عملي11_12_050

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

051_12_11
رشدونموگياه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

052_12_11
ويروس 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

054_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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055_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

056_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحيپايان نامه11_12_057

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_109

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

110_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشيمي 11١_14_082

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

083_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشيمي 11٢_14_084

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

085_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشيمي آلي11_14_086

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

087_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

آمارزيستي11_17_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11١_11_113
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11٢_11_114
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيپرتوزئولوژي11_12_006

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

007_12_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيپرتوزئولوژي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

008_12_11

تشريح 
ومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

009_12_11

آزمايشگاه 
تشريح 

وموفورلوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

010_12_11
مباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

011_12_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

012_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

013_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتالوفيتھا11_12_014

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

015_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

016_12_11

زيست 
شناسي 
سلولي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

017_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
سلولي 

كارشناسيتشريحيومولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

018_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

019_12_11

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

020_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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021_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

022_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناسي پرتوي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

023_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

024_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_12_11
متون زيست 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

026_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمحيطي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبافت شناسي11_12_027

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبافت شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

030_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

031_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

032_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

033_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

034_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

035_12_11

ريخت زايي 
واندام زايي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرگياھان

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيژنتيك11_12_036

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

037_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

038_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجانوري ٣

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

040_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_041

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

042_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

043_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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044_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

045_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

كارشناسيتشريحيشناسي انگلھا

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجنين شناسي11_12_046

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

047_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيجنين شناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيتكامل11_12_048

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياكولوژي11_12_049

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحياكولوژي عملي11_12_050

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

051_12_11
رشدونموگياه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

052_12_11
ويروس 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

054_12_11

زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

055_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

056_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
كارشناسيتشريحيجانوري

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسيتشريحيپايان نامه11_12_057

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

315_12_11

زيست 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمولكولي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيايمونولوژي11_12_324

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_109

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

110_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشيمي 11١_14_082

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

083_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشيمي 11٢_14_084

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

085_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشيمي آلي11_14_086

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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087_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

214_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم زيستي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

آمارزيستي11_17_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زيست - 10
 شناسي
گرايش عمومي

رياضي 11١_11_113
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

رياضي 11٢_11_114
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

008_12_11

تشريح 
ومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيگياھي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

009_12_11

آزمايشگاه 
تشريح 

وموفورلوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

011_12_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

012_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

013_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتالوفيتھا11_12_014

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

016_12_11

زيست 
شناسي 
سلولي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيومولكولي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

017_12_11

آزمايشگاه 
زيست 

شناسي 
سلولي 

كارشناسيتشريحيومولكولي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

018_12_11
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعمومي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

019_12_11

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

020_12_11
سيستماتيك 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

021_12_11

آزمايشگاه 
سيستماتيك 

كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

022_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناسي پرتوي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

023_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجانوري ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

024_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبافت شناسي11_12_027

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

028_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبافت شناسي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

029_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

030_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

031_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

032_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

033_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيجانوري ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

034_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيجانوري ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

035_12_11

ريخت زايي 
واندام زايي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرگياھان

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيژنتيك11_12_036

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

037_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

038_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجانوري ٣

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

039_12_11
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

040_12_11

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 
كارشناسيتشريحيگياھي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_041

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

042_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

043_12_11

آزمايشگاه 
جانورشناسي 

كارشناسيتشريحي٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجنين شناسي11_12_046

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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047_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيجنين شناسي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيتكامل11_12_048

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياكولوژي11_12_049

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسيتشريحياكولوژي عملي11_12_050

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

051_12_11
رشدونموگياه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

052_12_11
ويروس 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسيتشريحيپايان نامه11_12_057

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

058_12_11

اصول 
وروشھاي رده 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبندي گياھان

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياكولوژي گياھي11_12_059

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

060_12_11
روشھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيتكثيرگياھان

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيزيولوژي تنش11_12_061

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياكوفيزيولوژي11_12_062

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

063_12_11
سيتوژنتيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيگياھي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

064_12_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيسيتوژنتيك

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

120_12_11

متون زيست 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي(علوم گياھي)

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

162_12_11
مباني 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيبيوشيمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيبيوشيمي 11٢_12_313

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

315_12_11

زيست 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمولكولي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_109

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

110_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشيمي 11١_14_082

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

083_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشيمي 11٢_14_084

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

085_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيشيمي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشيمي آلي11_14_086

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

087_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

091_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

214_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم زيستي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

آمارزيستي11_17_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

117_13_12
آيين نگارش 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمتون علمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زيست - 40
 شناسي
 گرايش علوم
گياھي

018_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

019_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

020_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك پايه 11١_13_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

003_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك پايه 11٢_13_004
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

005_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 فيزيك - 20
( ھسته اي)
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فيزيك پايه 11٣_13_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

007_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٣
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيفيزيك جديد11١_13_008
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

009_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك جديد١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

010_13_11
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيتحليلي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

رياضي فيزيك 11١_13_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

رياضي فيزيك 11٢_13_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

013_13_11
مكانيك 

تحليلي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

الكترونيك 11١_13_014
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

015_13_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

019_13_11
ترموديناميك 

ومكانيك آماري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

اپتيك11_13_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه اپتيك11_13_023
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

025_13_11
فيزيك حالت 

جامد١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ علم11_13_027
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

028_13_11
فيزيك ھسته 

اي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

نسبيت11_13_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

مكانيك آماري11_13_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_13_032
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

امواج11_13_033
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

034_13_11
فيزيك نجومي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك جديد11٢_13_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

مكانيك سيا?ت11_13_037
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيليزر11_13_039
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

040_13_11
الكترومغناطيس

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

041_13_11
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيكوانتومي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

042_13_11
الكترومغناطيس

٢ 
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

043_13_11
مكانيك 

كوانتومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

045_13_11

مباني فلسفي 
مكانيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكوانتومي
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

047_13_11
حفاظت 

دربرابرپرتوھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

فيزيك رآكتور11١_13_048
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

053_13_11

آشكارسازھاو
سيستمھاي 
اندازه گيري 

ھسته اي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

055_13_11
فيزيك ھسته 

اي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)
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056_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك ھسته 

كارشناسيتشريحياي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينظريه گروھھا11_13_058
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

067_13_11
فيزيك 

محيطزيست
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

068_13_11
شتاب دھنده 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيھاي ذرات
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

243_13_11
شيمي ھسته 

اي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

002_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

003_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

015_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيسازي
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

017_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيزبان تخصصي12_12_160
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 فيزيك - 20
( ھسته اي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 فيزيك - 20
( ھسته اي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 فيزيك - 20
( ھسته اي)
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018_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

019_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

020_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك پايه 11١_13_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

003_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك پايه 11٢_13_004
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

005_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك پايه 11٣_13_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

007_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٣

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيفيزيك جديد11١_13_008

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

009_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك جديد١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

010_13_11
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيتحليلي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

رياضي فيزيك 11١_13_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

رياضي فيزيك 11٢_13_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

013_13_11
مكانيك 

تحليلي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

الكترونيك 11١_13_014
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

015_13_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

019_13_11
ترموديناميك 

ومكانيك آماري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

اپتيك11_13_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه اپتيك11_13_023

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

025_13_11
فيزيك حالت 

جامد١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ علم11_13_027

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

028_13_11
فيزيك ھسته 

اي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي
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نسبيت11_13_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

مكانيك آماري11_13_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسيتشريحيپروژه11_13_032

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

امواج11_13_033
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

034_13_11
فيزيك نجومي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

فيزيك جديد11٢_13_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

مكانيك سيا?ت11_13_037
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيليزر11_13_039

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

040_13_11
الكترومغناطيس

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

041_13_11
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيكوانتومي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

042_13_11
الكترومغناطيس

٢ 
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

043_13_11
مكانيك 

كوانتومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

045_13_11

مباني فلسفي 
مكانيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكوانتومي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينظريه گروھھا11_13_058

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

اپتيك كاربردي11_13_062
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

063_13_11
اسپكتروسكوپ

ي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كاربردھاي ليزر11_13_064
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

067_13_11
فيزيك 

محيطزيست
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

002_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

003_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

015_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيسازي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

017_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيزبان تخصصي12_12_160

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 فيزيك - 37
 اتمي و)
(مولكولي

018_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

019_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

020_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك پايه 11١_13_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)
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003_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك پايه 11٢_13_004
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

005_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك پايه 11٣_13_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

007_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٣
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيفيزيك جديد11١_13_008
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

009_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك جديد١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

010_13_11
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيتحليلي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

رياضي فيزيك 11١_13_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

رياضي فيزيك 11٢_13_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

013_13_11
مكانيك 

تحليلي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

الكترونيك 11١_13_014
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

015_13_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

019_13_11
ترموديناميك 

ومكانيك آماري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

اپتيك11_13_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه اپتيك11_13_023
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

الكترونيك 11٢_13_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

025_13_11
فيزيك حالت 

جامد١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

026_13_11
فيزيك حالت 

جامد٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ علم11_13_027
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

028_13_11
فيزيك ھسته 

اي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

نسبيت11_13_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

مكانيك آماري11_13_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسيتشريحيپروژه11_13_032
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

امواج11_13_033
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

034_13_11
فيزيك نجومي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

فيزيك جديد11٢_13_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

مكانيك سيا?ت11_13_037
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

038_13_11
فيزيك قطعات 

نيمه رسانا١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيليزر11_13_039
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

040_13_11
الكترومغناطيس

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

041_13_11
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيكوانتومي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

042_13_11
الكترومغناطيس

٢ 
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

043_13_11
مكانيك 

كوانتومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)
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045_13_11

مباني فلسفي 
مكانيك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكوانتومي
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيبلورشناسي11_13_057
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينظريه گروھھا11_13_058
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

065_13_11
فيزيك ?يه 
ھاي نازك

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

066_13_11
ابررسانايي 

وكاربردآن
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

067_13_11
فيزيك 

محيطزيست
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

002_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

003_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

015_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيسازي
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

017_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيزبان تخصصي12_12_160
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 فيزيك - 38
(حالت جامد)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 فيزيك - 38
(حالت جامد)
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039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 فيزيك - 38
(حالت جامد)

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

260_11_11
رياضيات پيش 

دانشگاھي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 10
( دبيري)

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

223_13_11
فيزيك پيش 
دانشگاھي

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 10
( دبيري)

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 10
( دبيري)

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 10
( دبيري)

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 10
( دبيري)

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 10
( دبيري)

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 10
( دبيري)

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 10
( دبيري)

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 10
( دبيري)

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 10
( دبيري)

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 10
( دبيري)

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 10
( دبيري)

028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتزموادآلي11_14_029
 شيمي - 10
( دبيري)
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031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 10
( دبيري)

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 10
( دبيري)

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 10
( دبيري)

036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 10
( دبيري)

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 10
( دبيري)

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 10
( دبيري)

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 10
( دبيري)

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 10
( دبيري)

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 10
( دبيري)

050_14_11
اصول 

بيوشيمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

058_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

060_14_11

بررسي متون 
شيمي 

دبيرستان
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

239_14_11
شيمي پيش 

دانشگاھي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 10
( دبيري)

264_11_12
سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيواندازه گيري
 شيمي - 10
( دبيري)

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي
 شيمي - 10
( دبيري)

266_11_12
توليدوكاربردمواد

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيآموزشي
 شيمي - 10
( دبيري)

267_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 شيمي - 10
( دبيري)

268_11_12
روشھاوفنون 

تدريس
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

269_11_12
اصول وفلسفه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيآموزش وپرورش

 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسيتشريحيتمرين دبيري 12١_11_270
 شيمي - 10
( دبيري)

تمرين دبيري 12٢_11_273
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 10
( دبيري)

258_12_12
زبان پيش 

دانشگاھي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 شيمي - 10
( دبيري)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 شيمي - 10
( دبيري)

171_17_12

روانشناسي 
كودكي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونوجواني
 شيمي - 10
( دبيري)

172_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي
 شيمي - 10
( دبيري)

418_20_12
معارف 

اسaمي ١
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

419_20_12
معارف 

اسaمي ٢
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)
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420_20_12
اخaق وتربيت 

اسaمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

421_20_12

انقaب 
اسaمي 

وريشه ھاي آن
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

تاريخ اسaم12_20_422
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

متون اسaمي12_20_423
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 10
( دبيري)

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

008_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 20
گرايش محض

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 20
گرايش محض

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 20
گرايش محض

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 20
گرايش محض

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 20
گرايش محض

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 20
گرايش محض

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 20
گرايش محض

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 20
گرايش محض
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028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتزموادآلي11_14_029
 شيمي - 20
گرايش محض

030_14_11
گرافيك ونقشه 

كارشناسيتشريحيخواني
 شيمي - 20
گرايش محض

031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

033_14_11
اصول صنايع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيشيميايي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتشريحيتمرين پژوھش11_14_034
 شيمي - 20
گرايش محض

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 20
گرايش محض

039_14_11
طيف سنجي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمولكولي
 شيمي - 20
گرايش محض

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 20
گرايش محض

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

042_14_11
شيمي آلي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيفلزي
 شيمي - 20
گرايش محض

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 20
گرايش محض

044_14_11
شيمي ھسته 

اي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

046_14_11
شيمي فيزيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآلي
 شيمي - 20
گرايش محض

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 20
گرايش محض

048_14_11
كارگاه 

كارشناسيتشريحيياشيشه گري
 شيمي - 20
گرايش محض

049_14_11
نظريه گروه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدرشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

051_14_11
شيمي سطح 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوحالت جامد
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيشيمي دارويي11_14_052
 شيمي - 20
گرايش محض

053_14_11
تجزيه نمونه 
كارشناسيتشريحيھاي حقيقي

 شيمي - 20
گرايش محض

055_14_11
روش تجزيه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيمقاديربسياركم
 شيمي - 20
گرايش محض

056_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيپليمر
 شيمي - 20
گرايش محض

057_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي پليمر
 شيمي - 20
گرايش محض

061_14_11
تاريخ علم 

شيمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

245_14_11
اصول 

بيوشيمي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

246_14_11

آزمايشگاه 
اصول 

كارشناسيتشريحيبيوشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 20
گرايش محض

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 شيمي - 20
گرايش محض
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151
 شيمي - 20
گرايش محض

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 شيمي - 20
گرايش محض

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 شيمي - 20
گرايش محض

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 شيمي - 20
گرايش محض

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 شيمي - 20
گرايش محض

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 شيمي - 20
گرايش محض

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 شيمي - 20
گرايش محض

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 شيمي - 20
گرايش محض

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 شيمي - 20
گرايش محض

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

008_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 20
گرايش محض

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 20
گرايش محض

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 20
گرايش محض

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 20
گرايش محض
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كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 20
گرايش محض

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 20
گرايش محض

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 20
گرايش محض

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 20
گرايش محض

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 20
گرايش محض

028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتزموادآلي11_14_029
 شيمي - 20
گرايش محض

030_14_11
گرافيك ونقشه 

كارشناسيتشريحيخواني
 شيمي - 20
گرايش محض

031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 20
گرايش محض

033_14_11
اصول صنايع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيشيميايي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسيتشريحيتمرين پژوھش11_14_034
 شيمي - 20
گرايش محض

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 20
گرايش محض

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 20
گرايش محض

039_14_11
طيف سنجي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمولكولي
 شيمي - 20
گرايش محض

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 20
گرايش محض

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

042_14_11
شيمي آلي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيفلزي
 شيمي - 20
گرايش محض

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 20
گرايش محض

044_14_11
شيمي ھسته 

اي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 20
گرايش محض

046_14_11
شيمي فيزيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآلي
 شيمي - 20
گرايش محض

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 20
گرايش محض

048_14_11
كارگاه 

كارشناسيتشريحيياشيشه گري
 شيمي - 20
گرايش محض

049_14_11
نظريه گروه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدرشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

051_14_11
شيمي سطح 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوحالت جامد
 شيمي - 20
گرايش محض
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كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيشيمي دارويي11_14_052
 شيمي - 20
گرايش محض

053_14_11
تجزيه نمونه 
كارشناسيتشريحيھاي حقيقي

 شيمي - 20
گرايش محض

055_14_11
روش تجزيه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيمقاديربسياركم
 شيمي - 20
گرايش محض

074_14_11
كاربردالكترونيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيدرشيمي
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحينانو شيمي11_14_294
 شيمي - 20
گرايش محض

312_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحينانوشيمي

 شيمي - 20
گرايش محض

317_14_11

مباني و كاربرد 
نانو فناوري در 

كارشناسيتشريحيعلوم پايه
 شيمي - 20
گرايش محض

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 20
گرايش محض

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 20
گرايش محض

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 20
گرايش محض

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 شيمي - 20
گرايش محض

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 شيمي - 20
گرايش محض

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 شيمي - 20
گرايش محض

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 شيمي - 20
گرايش محض

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 شيمي - 20
گرايش محض

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 شيمي - 20
گرايش محض

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 شيمي - 20
گرايش محض

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 شيمي - 20
گرايش محض

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 شيمي - 20
گرايش محض

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 شيمي - 20
گرايش محض

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 شيمي - 20
گرايش محض

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 شيمي - 20
گرايش محض

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 شيمي - 20
گرايش محض

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 شيمي - 20
گرايش محض

024_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

025_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)
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026_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

080_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_081
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

082_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

008_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

009_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

010_14_11
شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعمومي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

011_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيشيمي آلي 11١_14_012
 شيمي - 40
( كاربردي)

013_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشيمي آلي 11٢_14_014
 شيمي - 40
( كاربردي)

015_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيشيمي فيزيك 11١_14_016
 شيمي - 40
( كاربردي)

017_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشيمي تجزيه 11١_14_018
 شيمي - 40
( كاربردي)

019_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيشيمي آلي11٣_14_020
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشيمي فيزيك 11٢_14_021
 شيمي - 40
( كاربردي)

022_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشيمي تجزيه 11٢_14_023
 شيمي - 40
( كاربردي)

024_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

025_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي١
 شيمي - 40
( كاربردي)

026_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي١
 شيمي - 40
( كاربردي)

027_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكوانتومي
 شيمي - 40
( كاربردي)

028_14_11
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشيمي
 شيمي - 40
( كاربردي)

030_14_11
گرافيك ونقشه 

كارشناسيتشريحيخواني
 شيمي - 40
( كاربردي)

031_14_11
شيمي تجزيه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستگاھي
 شيمي - 40
( كاربردي)

032_14_11

آزمايشگاه 
شيمي تجزيه 

كارشناسيتشريحيدستگاھي
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيتمرين پژوھش11_14_034
 شيمي - 40
( كاربردي)

035_14_11
شيمي معدني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستي٢
 شيمي - 40
( كاربردي)
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036_14_11

آزمايشگاه 
شيمي معدني 

كارشناسيتشريحي٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

037_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمحيطزيست
 شيمي - 40
( كاربردي)

040_14_11

كاربردطيف 
سنجي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيدرشيمي آلي
 شيمي - 40
( كاربردي)

041_14_11

روش استفاده 
ازمتون علمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشيمي
 شيمي - 40
( كاربردي)

043_14_11
سمينارموضوع 

كارشناسيتشريحيروز
 شيمي - 40
( كاربردي)

047_14_11

جداسازي 
وشناسايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتركيبات آلي

 شيمي - 40
( كاربردي)

048_14_11
كارگاه 

كارشناسيتشريحيياشيشه گري
 شيمي - 40
( كاربردي)

055_14_11
روش تجزيه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيمقاديربسياركم
 شيمي - 40
( كاربردي)

056_14_11
مباني شيمي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيپليمر
 شيمي - 40
( كاربردي)

057_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي پليمر
 شيمي - 40
( كاربردي)

خوردگي فلزات11_14_062
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

063_14_11

اصول 
محاسبات 

شيمي صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 شيمي - 40
( كاربردي)

064_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيصنعتي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

065_14_11
الكتروشيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيصنعتي
 شيمي - 40
( كاربردي)

066_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيوتكنولوژي رنگ
 شيمي - 40
( كاربردي)

068_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي صنعتي
 شيمي - 40
( كاربردي)

071_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيصنعتي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

072_14_11
شيمي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيوتكنولوژي نفت
 شيمي - 40
( كاربردي)

074_14_11
كاربردالكترونيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيدرشيمي
 شيمي - 40
( كاربردي)

078_14_11

اصول تصفيه 
آب وپسابھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيصنعتي
 شيمي - 40
( كاربردي)

278_14_11

كارآموزي 
تابستاني 

گزارش 
نويسي 
كارشناسيتشريحيوسمينار

 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحينانو شيمي11_14_294
 شيمي - 40
( كاربردي)

312_14_11
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحينانوشيمي

 شيمي - 40
( كاربردي)

317_14_11

مباني و كاربرد 
نانو فناوري در 

كارشناسيتشريحيعلوم پايه
 شيمي - 40
( كاربردي)

018_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينويسي
 شيمي - 40
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 شيمي - 40
( كاربردي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 شيمي - 40
( كاربردي)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 شيمي - 40
( كاربردي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 شيمي - 40
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 شيمي - 40
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 شيمي - 40
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 شيمي - 40
( كاربردي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 شيمي - 40
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 شيمي - 40
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 شيمي - 40
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 شيمي - 40
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 شيمي - 40
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 شيمي - 40
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 شيمي - 40
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 شيمي - 40
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 شيمي - 40
( كاربردي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 شيمي - 40
( كاربردي)

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11١_11_096
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11٢_11_097
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

098_11_11
نظريه گراف 

كارشناسيتستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11١_13_089
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11٢_13_090
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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091_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي11_15_064

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي11_15_074

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

076_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

078_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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082_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

083_15_11
نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيزبانھاوماشينھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

088_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

090_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

وفني
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

093_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيپروژه11_15_098

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ھوش مصنوعي11_15_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

110_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

112_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

114_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

115_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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116_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

117_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_118

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

119_15_11
مھندسي 

اينترنت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

121_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

128_15_11

تحليل 
وطراحي شي 

گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

129_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

134_15_11

مباحث 
پيشرفته 

درمھندسي 
نرم افزار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

425_20_12
تاريخ تحليلي 

صدراسaم
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11١_11_096
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

رياضي 11٢_11_097
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11١_13_089
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

فيزيك 11٢_13_090
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

091_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي11_15_064

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي11_15_074

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

076_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

078_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

082_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

083_15_11
نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيزبانھاوماشينھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

088_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

093_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيپروژه11_15_098

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

ھوش مصنوعي11_15_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

110_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

112_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

114_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

115_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

116_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

117_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_118

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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119_15_11
مھندسي 

اينترنت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

121_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

128_15_11

تحليل 
وطراحي شي 

گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

134_15_11

مباحث 
پيشرفته 

درمھندسي 
نرم افزار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

249_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيو فني

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

267_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 كامپيوتر(نرم
(افزار

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

101_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

135_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

136_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

137_15_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

138_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

141_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

144_15_11
اقتصادمھندس

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيي
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

145_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

147_15_11
شبكه ھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري ١

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

148_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

149_15_11
سيستم ھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

150_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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152_15_11
شبكه ھاي 
كامپيوتري ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

153_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

154_15_11
سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيچندرسانه اي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

155_15_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

ھوش مصنوعي11_15_156
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

158_15_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

159_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

248_15_11
ارائه مطالب 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلمي و فني

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

076_17_11
آمارواحتما?ت 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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099_18_12
اصول ومباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمديريت
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

001_11_15

مھندسي 
فناوري 

اطaعات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

002_11_15
تجارت 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

003_11_15

مھندسي 
فناوري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعات ٢
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات
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005_11_15

مباني 
الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيديجيتال
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

006_11_15
پروژه فناوري 

كارشناسيتشريحياطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

008_11_15

مباحث 
نودرفناوري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي15_11_010
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

012_11_15

فناوري 
اطaعات (براي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديران )
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

كارشناسيتشريحيكارآموزي15_11_021
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

001_12_15

مديريت وكنترل 
پروژه ھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيفناوري اطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

002_12_15

مديريت 
استراتژيك 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفناوري اطaعات
 مھندسي - 12
فناوري اطaعات

رياضي 11١_11_028
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11٢_11_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

004_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھندسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

005_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

006_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينوري

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

007_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستي١(ماكروفسيل )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

008_16_11
رسوب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

نقشه برداري11_16_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيكاني شناسي11_16_010

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

011_16_11

ديرينه 
شناسي 

٢(ميكروفسيل 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

012_16_11
زبان تخصصي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيژئومورفولوژي11_16_013

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

014_16_11

سنگ 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

015_16_11
سنگ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيشناسي آذرين

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_016

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

017_16_11
محيطھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيژئوشيمي11_16_018

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

پترولوژي11_16_020
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

021_16_11

سنگ 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدگرگوني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

022_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاك شناسي11_16_023

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

024_16_11
زمين شناسي 

ساختماني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_16_11

آبھاي 
زيرزميني 

(ھيدروژئولوژي)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_16_11
عمليات زمين 
كارشناسيتشريحيشناسي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

ژئوفيزيك11_16_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_030

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

031_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزلزله شناسي11_16_032

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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033_16_11

تخمين 
وارزيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيذخائرمعدني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

035_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

037_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدريايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

038_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمحيطزيست

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

040_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيموادانرژي زا

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

041_16_11
زمين شناسي 

زيرزميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيمينرالوگرافي11_16_042

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

072_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

073_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

076_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

077_16_11

آزمايشگاه 
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيامار و احتمال11_16_210

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

214_16_11
آب شناسي 
(ھيدرولوژي)

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

215_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11١_11_028
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11٢_11_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

004_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھندسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

005_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

006_16_11
بلورشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينوري

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

007_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستي١(ماكروفسيل )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

008_16_11
رسوب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

نقشه برداري11_16_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيكاني شناسي11_16_010

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

011_16_11

ديرينه 
شناسي 

٢(ميكروفسيل 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

012_16_11
زبان تخصصي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيژئومورفولوژي11_16_013

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

014_16_11

سنگ 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

015_16_11
سنگ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيشناسي آذرين

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_016

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

017_16_11
محيطھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيژئوشيمي11_16_018

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_019

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

پترولوژي11_16_020
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

021_16_11

سنگ 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدگرگوني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

022_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاك شناسي11_16_023

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

024_16_11
زمين شناسي 

ساختماني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_16_11

آبھاي 
زيرزميني 

(ھيدروژئولوژي)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_16_11
عمليات زمين 
كارشناسيتشريحيشناسي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

ژئوفيزيك11_16_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_030

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

031_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزلزله شناسي11_16_032

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

033_16_11

تخمين 
وارزيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيذخائرمعدني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

035_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

037_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدريايي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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038_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمحيطزيست

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

040_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيموادانرژي زا

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

041_16_11
زمين شناسي 

زيرزميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيمينرالوگرافي11_16_042

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

053_16_11
اصول سنجش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيازدور

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

065_16_11
لرزه زمين 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيساخت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

066_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمھندسي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

072_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

073_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

076_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

077_16_11

آزمايشگاه 
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيفيزيكي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك خاك11_16_175

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

208_16_11
مباني 

ھيدروليك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيامار و احتمال11_16_210

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

214_16_11
آب شناسي 
(ھيدرولوژي)

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

215_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيژئوتوريسم11_16_245

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيميكروفاسيس11_16_246

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

ترموديناميك11_16_247
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

248_16_11GIS كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآشنايي با

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زمين - 10
 شناسي
( محض)
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400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زمين - 10
 شناسي
( محض)

رياضي 11١_11_028
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 11
شناسي

رياضي 11٢_11_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 11
شناسي

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 11
شناسي

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 11
شناسي

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 11
شناسي

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019
 زمين - 11
شناسي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيآمار مقدماتي11_16_305
 زمين - 11
شناسي

306_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي
 زمين - 11
شناسي

307_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي
 زمين - 11
شناسي

308_16_11
بلور شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينوري
 زمين - 11
شناسي

309_16_11
مباني كاني 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

310_16_11
رسوب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

311_16_11
سنگ ھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيرسوبي
 زمين - 11
شناسي

312_16_11
سنگ ھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآذرين
 زمين - 11
شناسي

313_16_11
سنگ ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدگرگوني
 زمين - 11
شناسي

314_16_11

ديرينه 
شناسي - 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيماكروفسيل

 زمين - 11
شناسي

315_16_11
ريز ديرينه 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_316
 زمين - 11
شناسي

317_16_11
زمين شناسي 

ساختاري
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_318
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_319
 زمين - 11
شناسي

320_16_11
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيشيمي
 زمين - 11
شناسي

زمين فيزيك11_16_321
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 11
شناسي

نقشه برداري11_16_322
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 11
شناسي

323_16_11

سامانه 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيجغرافيايي
 زمين - 11
شناسي

324_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران
 زمين - 11
شناسي

325_16_11
عمليات زمين 
كارشناسيتشريحيشناسي ايران

 زمين - 11
شناسي

326_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياقتصادي
 زمين - 11
شناسي

327_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت
 زمين - 11
شناسي

آبھاي زيرزميني11_16_328
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 11
شناسي

329_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمھندسي
 زمين - 11
شناسي

331_16_11
متون علمي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي
 زمين - 11
شناسي

332_16_11
زمين شناسي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيزيست محيطي

 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيسنجش از دور11_16_333
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيكانه نگاري11_16_334
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريز رخساره ھا11_16_335
 زمين - 11
شناسي

336_16_11
ارزيابي ذخائر 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمعدني
 زمين - 11
شناسي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزلزله شناسي11_16_337
 زمين - 11
شناسي

339_16_11
لرز ه زمين 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيساخت
 زمين - 11
شناسي

340_16_11
زمين شناسي 

زيرسطحي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 11
شناسي

341_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 11
شناسي

342_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

345_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدريايي
 زمين - 11
شناسي

346_16_11
محيط ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي
 زمين - 11
شناسي

آب شناسي11_16_347
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 11
شناسي

349_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي
 زمين - 11
شناسي

350_16_11
زمين ريخت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيشناسي
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك خاك11_16_351
 زمين - 11
شناسي

354_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي
 زمين - 11
شناسي

355_16_11
منابع انرژي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيزمين
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاك شناسي11_16_356
 زمين - 11
شناسي

374_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي
 زمين - 11
شناسي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 زمين - 11
شناسي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 زمين - 11
شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 زمين - 11
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 زمين - 11
شناسي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 زمين - 11
شناسي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 زمين - 11
شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زمين - 11
شناسي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 11
شناسي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 11
شناسي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 زمين - 11
شناسي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 زمين - 11
شناسي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 زمين - 11
شناسي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 زمين - 11
شناسي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 زمين - 11
شناسي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 زمين - 11
شناسي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 زمين - 11
شناسي

رياضي 11١_11_030
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

رياضي 11٢_11_031
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

فيزيك پايه 11١_13_083
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

فيزيك پايه 11٢_13_084
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

079_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيعمومي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

080_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمباني كامپيوتر11_15_019

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

نقشه برداري11_16_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

012_16_11
زبان تخصصي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمين شناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

017_16_11
محيطھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيرسوبي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيژئوشيمي11_16_018

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

022_16_11
آتشفشان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

026_16_11

آبھاي 
زيرزميني 

(ھيدروژئولوژي)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

ژئوفيزيك11_16_029
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيزمين ساخت11_16_030

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

033_16_11

تخمين 
وارزيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيذخائرمعدني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

035_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستينفت

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

038_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمحيطزيست

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)
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041_16_11
زمين شناسي 

زيرزميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيمينرالوگرافي11_16_042

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيبلورشناسي11_16_043

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيكاني شناسي11_16_044

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيديرينه شناسي11_16_045

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

046_16_11

رسوب 
شناسي 

وسنگ 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيچينه شناسي11_16_048

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

049_16_11

سنگ 
شناسي آذرين 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيودگرگوني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

051_16_11
زمين شناسي 

ساختاري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

053_16_11
اصول سنجش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيازدور

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفتوژئولوژي11_16_055

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

056_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصحرايي ١

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

057_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيايران

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

058_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

060_16_11
كانيھاوسنگھاي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستي صنعتي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

062_16_11

اصول 
اكتشافات 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيمعدني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

063_16_11
آب شناسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

064_16_11
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيصحرايي ٢

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

065_16_11
لرزه زمين 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيساخت

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

066_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمھندسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_16_067

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

068_16_11

زمين شناسي 
ساختاري 

كارشناسيتشريحيكاربردي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)
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070_16_11

سنجش 
ازدوردرزمين 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشناسي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

072_16_11
ھيدروژئوشيم

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

073_16_11

زمين شناسي 
مھندسي 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

075_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيتاريخي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

076_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيكي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

077_16_11

آزمايشگاه 
زمين شناسي 

كارشناسيتشريحيفيزيكي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك خاك11_16_175

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيزمين پزشكي11_16_176

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

208_16_11
مباني 

ھيدروليك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيامار و احتمال11_16_210

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

214_16_11
آب شناسي 
(ھيدرولوژي)

تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

215_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگياھي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيژئوتوريسم11_16_245

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيميكروفاسيس11_16_246

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

ترموديناميك11_16_247
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

248_16_11GIS كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآشنايي با

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

441_16_11

ديرينه 
شناسي 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيكاربردي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 زمين - 40
 شناسي
( كاربردي)

084_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

085_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

086_11_11
رياضي براي 

آمار
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

آناليزرياضي 11١_11_087
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

آناليزرياضي 11٢_11_088
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

آناليزعددي 11١_11_089
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

مباني رياضيات11_11_090
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

021_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستينويسي

022_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيآمارواحتمال11_17_024

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_025

026_17_11
احتمال 

وكاربردآن
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي
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027_17_11
جبرخطي 
١براي آمار

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

028_17_11
روشھاي نمونه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيگيري ١

029_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي11_17_030

031_17_11
روشھاي نمونه 

گيري ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

آماررياضي 11١_17_032
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

آماررياضي 11٢_17_033
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

034_17_11
روشھاي 
ناپارامتري

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

035_17_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

رگرسيون11_17_036
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

037_17_11
طرح 

آزمايشھاي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

038_17_11

آشنايي 
بانظريه صف 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبندي

039_17_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

042_17_11
كنترل كيفيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري

043_17_11
روشھاي 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيپيشرفته آمار

044_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

گسسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

045_17_11
محاسبات 

آماري باكامپيوتر
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

046_17_11
پروژه 

آمار - 10كارشناسيتشريحيكارشناسي

048_17_11
طرح 

آزمايشھاي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

049_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

پيوسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

آمار - 10كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

آمار - 10كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

424_20_12
انقaب 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمباني اقتصاد12_21_023

075_22_12
مباني جمعيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

076_22_12
مباني جامعه 

آمار - 10كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران
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025_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

026_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

028_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

039_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

084_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

085_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

086_11_11
رياضي براي 

آمار
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

آناليزرياضي 11١_11_087
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

آناليزرياضي 11٢_11_088
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

آناليزعددي 11١_11_089
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

مباني رياضيات11_11_090
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

021_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستينويسي

022_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيآمارواحتمال11_17_024

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_025

026_17_11
احتمال 

وكاربردآن
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

027_17_11
جبرخطي 
١براي آمار

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

028_17_11
روشھاي نمونه 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيگيري ١

029_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

آمار - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي11_17_030

031_17_11
روشھاي نمونه 

گيري ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

آماررياضي 11١_17_032
تستي و 
آمار - 10كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

آماررياضي 11٢_17_033
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

034_17_11
روشھاي 
ناپارامتري

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

035_17_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

رگرسيون11_17_036
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

037_17_11
طرح 

آزمايشھاي ١
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

038_17_11

آشنايي 
بانظريه صف 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبندي

039_17_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

042_17_11
كنترل كيفيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري

043_17_11
روشھاي 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيپيشرفته آمار

044_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

گسسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي
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045_17_11
محاسبات 

آماري باكامپيوتر
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

046_17_11
پروژه 

آمار - 10كارشناسيتشريحيكارشناسي

048_17_11
طرح 

آزمايشھاي ٢
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

049_17_11

روشھاي 
چندمتغيره 

پيوسته
تستي و 
آمار - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

400_12_12
آشنايي با 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

429_15_12
تربيت بدني 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

424_20_12
انقaب 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

آمار - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمباني اقتصاد12_21_023

075_22_12
مباني جمعيت 

آمار - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

076_22_12
مباني جامعه 

آمار - 10كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

025_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

026_33_12
انديشه 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

028_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

آمار - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

039_33_12
تفسيرموضوعي

آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

044_33_12
دانش خانواده 

آمار - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

307_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

308_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

309_11_11
مباني علوم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

320_11_11
مباني ماتريس 
ھا و جبر خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

321_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا
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322_11_11
مباني آناليز 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

323_11_11
مباني آناليز 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

مباني تركيبيات11_11_324
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

326_11_11
بھينه سازي 

خطي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

391_11_11
نظريه مجموع 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي فازي
 آمار و - 13
كاربردھا

393_11_11
نرم افزارھاي 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

400_11_11
نظريه گراف 

وكاربردھاي آن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

401_11_11
بھينه سازي 

غيرخطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

402_11_11
تركيبات 

وكاربردھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

آناليز عددي11_11_414
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

فيزيك عمومي11_13_256
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمباني احتمال11_17_147
 آمار و - 13
كاربردھا

احتمال 11١_17_153
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

احتمال 11٢_17_154
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيروشھاي آماري11_17_155
 آمار و - 13
كاربردھا

156_17_11
فرآيندھاي 
تصادفي ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

157_17_11
آمار رياضي 

(برآورد يابي)
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

158_17_11
سريھاي 
زماني ١

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

160_17_11
روشھاي نمونه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيگيري ١
 آمار و - 13
كاربردھا

161_17_11
روشھاي نمونه 

گيري ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

رگرسيون 11١_17_163
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

165_17_11
آمار رياضي ( 

آزمون فرض ھا)
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

166_17_11
طرح 

آزمايشھاي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

167_17_11
روشھاي 
ناپارامتري

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

168_17_11
طرح 

آزمايشھاي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

170_17_11

روشھاي چند 
متغيره پيوسته 

١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

171_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري
 آمار و - 13
كاربردھا

173_17_11
محاسبات 

آماري
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

174_17_11
پروژه 

كارشناسيتشريحيكارشناسي
 آمار و - 13
كاربردھا

175_17_11
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيبانظريه صف
 آمار و - 13
كاربردھا

176_17_11
آشنايي 

بانظريه تصميم
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

178_17_11

آشنايي با 
احتمال و آمار 

فازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

179_17_11

روش ھاي چند 
متغيره پيوسته 

٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

رگرسيون 11٢_17_180
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا
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181_17_11

روشھاي چند 
متغيره 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

شبيه سازي11_17_208
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

209_17_11
آشنايي با 

نظريه اطaع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آمار و - 13
كاربردھا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 آمار و - 13
كاربردھا

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 آمار و - 13
كاربردھا

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 آمار و - 13
كاربردھا

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 آمار و - 13
كاربردھا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 آمار و - 13
كاربردھا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 آمار و - 13
كاربردھا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباني اقتصاد12_21_171
 آمار و - 13
كاربردھا

222_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي
 آمار و - 13
كاربردھا

223_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 آمار و - 13
كاربردھا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 آمار و - 13
كاربردھا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 آمار و - 13
كاربردھا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 آمار و - 13
كاربردھا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 آمار و - 13
كاربردھا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 آمار و - 13
كاربردھا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 آمار و - 13
كاربردھا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 آمار و - 13
كاربردھا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 آمار و - 13
كاربردھا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 آمار و - 13
كاربردھا

018_11_15
مباني كامپيوتر 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيو برنامه سازي

 آمار و - 13
كاربردھا

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن
 علوم - 10
كامپيوتر

102_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

103_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر
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104_11_11
رياضيات 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

105_11_11
جبرخطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

آناليزعددي 11١_11_106
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

107_11_11
نظريه 

محاسبات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

فيزيك پايه 11١_13_098
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

فيزيك پايه 11٢_13_099
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

100_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

كارشناسيتشريحي(الكتريسته )
 علوم - 10
كامپيوتر

اصول كامپيوتر11١_15_161
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

اصول كامپيوتر11٢_15_162
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

164_15_11
ساختمان داده 

ھاوالگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

165_15_11
نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياتوماتھاوزبانھا
 علوم - 10
كامپيوتر

166_15_11

طراحي 
وتحليل 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

167_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي
 علوم - 10
كامپيوتر

پايگاه داده ھا11_15_169
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

170_15_11
اصول طراحي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر11١_15_171
 علوم - 10
كامپيوتر

172_15_11

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

منطق11_15_173
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

174_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

175_15_11
پروژه (علوم 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر)
 علوم - 10
كامپيوتر

176_15_11

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت
 علوم - 10
كامپيوتر

آمارواحتمال 11١_17_077
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

آمارواحتمال 11٢_17_078
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

001_19_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيخطي
 علوم - 10
كامپيوتر

002_19_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيغيرخطي
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحينرم افزاررياضي11_19_003
 علوم - 10
كامپيوتر

آناليزعددي 11٢_19_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

005_19_11

طراحي 
ھندسي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيكامپيوتري

 علوم - 10
كامپيوتر

006_19_11

تحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياطaعاتي

 علوم - 10
كامپيوتر
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007_19_11

متدولوژي 
ساخت 

سيستم ھاي 
اطaعاتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

008_19_11
مديريت پروژه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاي نرم افزاري
 علوم - 10
كامپيوتر

009_19_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

010_19_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ريزپردازنده 11١_19_011
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ھوش مصنوعي11_19_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

013_19_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

014_19_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

015_19_11
سيستم ھاي 

شي گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

016_19_11
مستندسازي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

017_19_11

روش تحقيق 
وگزارش 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستينويسي

 علوم - 10
كامپيوتر

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 علوم - 10
كامپيوتر

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 علوم - 10
كامپيوتر

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستياصول مديريت12_18_101
 علوم - 10
كامپيوتر

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 علوم - 10
كامپيوتر

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 علوم - 10
كامپيوتر

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 علوم - 10
كامپيوتر

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 علوم - 10
كامپيوتر

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 علوم - 10
كامپيوتر

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 علوم - 10
كامپيوتر

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 علوم - 10
كامپيوتر

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 علوم - 10
كامپيوتر

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 علوم - 10
كامپيوتر

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 علوم - 10
كامپيوتر
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039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 علوم - 10
كامپيوتر

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 علوم - 10
كامپيوتر

307_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

308_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

309_11_11
مباني علوم 

رياضي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

320_11_11
مباني ماتريس 
ھا و جبر خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

321_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

322_11_11
مباني آناليز 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

323_11_11
مباني آناليز 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

مباني تركيبيات11_11_324
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

مباني جبر11_11_325
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

326_11_11
بھينه سازي 

خطي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

330_11_11

مباني منطق و 
نظريه مجموعه 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

331_11_11
مباني نظريه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيمحاسبه
 علوم - 10
كامپيوتر

332_11_11
جبر خطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

393_11_11
نرم افزارھاي 

رياضي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

401_11_11
بھينه سازي 

غيرخطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

آناليز عددي11_11_414
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

نظريه محاسبه11_11_416
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

فيزيك عمومي11_13_256
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

155_15_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

ھوش مصنوعي11_15_156
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

159_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري
 علوم - 10
كامپيوتر

166_15_11

طراحي 
وتحليل 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي
 علوم - 10
كامپيوتر

170_15_11
اصول طراحي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

175_15_11
پروژه (علوم 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر)
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمباني احتمال11_17_147
 علوم - 10
كامپيوتر

020_19_11
مباحثي در 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيعلوم كامپيوتر
 علوم - 10
كامپيوتر
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 علوم - 10
كامپيوتر

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 علوم - 10
كامپيوتر

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 علوم - 10
كامپيوتر

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 علوم - 10
كامپيوتر

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 علوم - 10
كامپيوتر

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباني اقتصاد12_21_171
 علوم - 10
كامپيوتر

222_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي
 علوم - 10
كامپيوتر

223_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 علوم - 10
كامپيوتر

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 علوم - 10
كامپيوتر

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 علوم - 10
كامپيوتر

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 علوم - 10
كامپيوتر

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 علوم - 10
كامپيوتر

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 علوم - 10
كامپيوتر

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 علوم - 10
كامپيوتر

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 علوم - 10
كامپيوتر

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 علوم - 10
كامپيوتر

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 علوم - 10
كامپيوتر

018_11_15
مباني كامپيوتر 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيو برنامه سازي

 علوم - 10
كامپيوتر

019_11_15
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

020_11_15
ساختمان داده 
ھا و الگوريتمھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

033_11_15

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر15_11_078
 علوم - 10
كامپيوتر

پايگاه داده ھا15_11_079
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 10
كامپيوتر

رياضيات وآمار11_11_121
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
معماري
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003_20_11
درك وبيان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمحيط
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيان معماري 11١_20_004
 مھندسي - 10
معماري

005_20_11
كارگاه مصالح 

كارشناسيتشريحيوساخت
 مھندسي - 10
معماري

006_20_11

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمعماري ١
 مھندسي - 10
معماري

007_20_11
ھندسه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيكاربردي

 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري 11٢_20_008
 مھندسي - 10
معماري

009_20_11

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمعماري ٢
 مھندسي - 10
معماري

010_20_11
ھندسه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيمناظرومرايا
 مھندسي - 10
معماري

011_20_11
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمعماري
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيايستايي11_20_012
 مھندسي - 10
معماري

013_20_11
مصالح 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيساختماني
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيطرح معماري 11١_20_014
 مھندسي - 10
معماري

015_20_11
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيبامعماري جھان
 مھندسي - 10
معماري

016_20_11

برداشت 
ازبناھاي 

كارشناسيتشريحيتاريخي
 مھندسي - 10
معماري

017_20_11

مقاومت مصالح 
وسازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيفلزي
 مھندسي - 10
معماري

نقشه برداري11_20_018
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11٢_20_019
 مھندسي - 10
معماري

020_20_11

آشنايي 
بامعماري 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيساختمان 11١_20_021
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيروستا11١_20_022
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11٣_20_023
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيروستا11٢_20_024
 مھندسي - 10
معماري

025_20_11

ساختمان 
٢وگزارش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكارگاه
 مھندسي - 10
معماري
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026_20_11
تنظيم شرايط 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمحيطي
 مھندسي - 10
معماري

027_20_11

آشنايي 
بامعماري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعاصر
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11۴_20_028
 مھندسي - 10
معماري

029_20_11

تاسيسات 
الكتريكي (نور 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيو صدا)
 مھندسي - 10
معماري

030_20_11
سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبتني
 مھندسي - 10
معماري

031_20_11
مباني نظري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمعماري
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي فني11_20_032
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 11۵_20_033
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمتره وبرآورد11_20_034
 مھندسي - 10
معماري

035_20_11
تحليل فضاھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
معماري

036_20_11
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمكانيكي
 مھندسي - 10
معماري

037_20_11

آشنايي 
بامباني برنامه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيريزي كالبدي
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسيتشريحيطرح نھايي11_20_038
 مھندسي - 10
معماري

039_20_11

مديريت 
وتشكيaت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاه
 مھندسي - 10
معماري

040_20_11
آشنايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبامرمت ابنيه
 مھندسي - 10
معماري

041_20_11
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر معماري
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي11_20_042
 مھندسي - 10
معماري

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
معماري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
معماري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
معماري
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
معماري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
معماري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
معماري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
معماري

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
معماري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
معماري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
معماري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
معماري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
معماري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
معماري

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
معماري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
معماري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
معماري

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

092_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

215_15_11

كاربردكامپيوتردر
اقتصادكشاورز

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمار11٢_17_085

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

003_21_11

مديريت آفات 
وبيماريھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگياھي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

004_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

006_21_11
ماشينھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

008_21_11

آشنايي 
باشيوه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخوداشتغالي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

009_21_11
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

010_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

011_21_11

آبياري واقليم 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار11_21_012

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

013_21_11

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيروستايي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

014_21_11
اقتصادتوليدكشا

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

017_21_11
مساحي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيونقشه برداري

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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018_21_11

اصول ترويج 
وآموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

019_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

020_21_11
اقتصادتوسعه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

021_21_11

حسابداري 
واحدھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

022_21_11

اصول تبديل 
ونگھداري 

فرآورده ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

023_21_11
اقتصادومديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمنابع طبيعي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادرياضي11_21_024

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

025_21_11

تھيه وارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

026_21_11
سياست 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

027_21_11

بازاريابي 
محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

028_21_11

مديريت 
واحدھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيزراعي ودامي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

029_21_11

روشھاي 
تحقيق 

دراقتصادكشاورز
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_21_030

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

031_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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032_21_11

تجارت بين 
المللي 

محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي11_21_033

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسيتشريحيپروژه11_21_034

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

035_21_11

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 11١_21_036

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادكaن 11٢_21_037

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصادايران11_21_038

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيپول وبانكداري11_21_039

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

040_21_11
مديريت منابع 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآبي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

041_21_11
زراعت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيخصوصي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

165_12_12

متون زبان 
خارجي 

دراقتصادكشاورز
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12١_21_025

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 كشاورزي
اقتصادكشاورز)
(ي

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 11
صنايع

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 11
صنايع

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

180_15_11

كاربردكامپيوتردر
مھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

256_15_11
راھبري رايانه 

ICDLكارشناسيتشريحي
 مھندسي - 11
صنايع

079_17_11

كاربردآمارواحتما
ل درمھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 11
صنايع
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001_22_11
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 11
صنايع

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

003_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي
 مھندسي - 11
صنايع

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005
 مھندسي - 11
صنايع

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢
 مھندسي - 11
صنايع

007_22_11
اقتصادمھندس

ي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008
 مھندسي - 11
صنايع

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١
 مھندسي - 11
صنايع

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 11
صنايع

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي
 مھندسي - 11
صنايع

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

017_22_11
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيعوامل انساني
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمھندس ارزش11_22_018
 مھندسي - 11
صنايع

019_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

021_22_11
برنامه ريزي 

توليد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

022_22_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

023_22_11

ارزيابي فني 
واقتصادي طرح 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

024_22_11
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع
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025_22_11
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

026_22_11

تئوري صف 
ومدل ھاي 

احتمالي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

027_22_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل ونقل
 مھندسي - 11
صنايع

028_22_11

سيستم ھاي 
پرداخت حقوق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيودستمزد
 مھندسي - 11
صنايع

029_22_11

تجزيه وتحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعاتي

 مھندسي - 11
صنايع

030_22_11
تئوري تصميم 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيگيري
 مھندسي - 11
صنايع

031_22_11

ايمني 
وبھداشت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصنعتي
 مھندسي - 11
صنايع

مديريت فناوري11_22_032
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
صنايع

033_22_11
نظريه فازي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيوكاربردآن
 مھندسي - 11
صنايع

034_22_11

مباحث منتخب 
درمھندسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصنايع
 مھندسي - 11
صنايع

075_22_11

يك درس از 
ساير رشته 

كارشناسيتشريحيھاي مھندسي
 مھندسي - 11
صنايع

098_22_11

كارآموزي 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيصنايع
 مھندسي - 11
صنايع

274_11_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيزندگي
 مھندسي - 11
صنايع

275_11_12

مھارتھاي 
تحصيلي 

درنظام آموزش 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيازراه دور

 مھندسي - 11
صنايع

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي12_12_162
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 11
صنايع

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 11
صنايع

063_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيحسابداري
 مھندسي - 11
صنايع

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 11
صنايع

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 11
صنايع

173_17_12

خaقيت حل 
مساله 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوتفكرراھبردي
 مھندسي - 11
صنايع

102_18_12
اصول مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيوسازماندھي

 مھندسي - 11
صنايع

103_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري
 مھندسي - 11
صنايع

104_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه
 مھندسي - 11
صنايع

105_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمديريت
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياصول بازاريابي12_18_106
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_107
 مھندسي - 11
صنايع

108_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مھندسي - 11
صنايع

109_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك
 مھندسي - 11
صنايع

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 11
صنايع

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 11
صنايع

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 11
صنايع

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادعمومي12_21_024
 مھندسي - 11
صنايع

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
صنايع

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
صنايع

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 11
صنايع

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 11
صنايع

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 11
صنايع

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 11
صنايع

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 11
صنايع

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 11
صنايع
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 11
صنايع

027_34_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكارآفريني
 مھندسي - 11
صنايع

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

180_15_11

كاربردكامپيوتردر
مھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

001_22_11
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

017_22_11
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيعوامل انساني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمھندس ارزش11_22_018

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

019_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

021_22_11
برنامه ريزي 

توليد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

022_22_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

023_22_11

ارزيابي فني 
واقتصادي طرح 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

024_22_11
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

025_22_11
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

026_22_11

تئوري صف 
ومدل ھاي 

احتمالي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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027_22_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل ونقل

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

028_22_11

سيستم ھاي 
پرداخت حقوق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيودستمزد

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

029_22_11

تجزيه وتحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعاتي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

030_22_11
تئوري تصميم 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيگيري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

031_22_11

ايمني 
وبھداشت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصنعتي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

مديريت فناوري11_22_032
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

033_22_11
نظريه فازي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيوكاربردآن

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

034_22_11

مباحث منتخب 
درمھندسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصنايع

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

075_22_11

يك درس از 
ساير رشته 

كارشناسيتشريحيھاي مھندسي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه11_22_077

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

078_22_11

كاربرد آمار 
واحتمال در 
مھندسي 

صنايع
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

080_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

081_22_11

كارآموزي 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيصنايع

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي12_12_162

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

063_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيحسابداري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

173_17_12

خaقيت حل 
مساله 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوتفكرراھبردي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

102_18_12
اصول مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيوسازماندھي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

103_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

104_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

105_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمديريت

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياصول بازاريابي12_18_106

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_107

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

108_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

109_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادعمومي12_21_024

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

027_34_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكارآفريني

 مھندسي - 15
 صنايع
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

057_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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060_11_12

مقدمات 
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

061_11_12

آموزش 
وپرورش پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

062_11_12
قصه گويي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيونمايش خaق

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

063_11_12

روش تدريس 
علوم تجربي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

064_11_12

آموزش 
ھنرنقاشي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكاردستي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

065_11_12

آشنايي 
بامفاھيم 

وروش تدريس 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيرياضيات

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

066_11_12

آشنايي 
بافعاليتھاي 

تربيتي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_11_12

حركات 
ورزشي 

وسرودھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاص كودكان

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان آموزي12_11_068

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12١_11_069

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

070_11_12
اصول بھداشت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيوكمكھاي اوليه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

071_11_12

بھداشت 
وتغذيه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمادروكودك

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسيتشريحيكارعملي 12٢_11_072

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيمشاوره كودك12_11_073

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

074_11_12

تربيت بدني 
(ورزش 

وبازيھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدبستاني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

075_11_12

تھيه 
وكاربردموادوو

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيسايل آموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

076_11_12

مديريت 
مراكزپيش 
دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12٣_11_077

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

078_11_12

اخaق 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(اصلي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

042_12_12

متون زبان 
تخصصي پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيادبيات كودكان12_13_112

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

103_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزش خواندن

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

104_17_12
روانشناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيبازي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

017_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

057_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

060_11_12

مقدمات 
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

061_11_12

آموزش 
وپرورش پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

062_11_12
قصه گويي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيونمايش خaق

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

063_11_12

روش تدريس 
علوم تجربي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

064_11_12

آموزش 
ھنرنقاشي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكاردستي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

065_11_12

آشنايي 
بامفاھيم 

وروش تدريس 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيرياضيات

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

066_11_12

آشنايي 
بافعاليتھاي 

تربيتي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيواجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_11_12

حركات 
ورزشي 

وسرودھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاص كودكان

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان آموزي12_11_068

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسيتشريحيكارعملي 12١_11_069

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

070_11_12
اصول بھداشت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيوكمكھاي اوليه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

071_11_12

بھداشت 
وتغذيه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمادروكودك

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12٢_11_072

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيمشاوره كودك12_11_073

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

074_11_12

تربيت بدني 
(ورزش 

وبازيھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدبستاني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

075_11_12

تھيه 
وكاربردموادوو

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيسايل آموزشي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

076_11_12

مديريت 
مراكزپيش 
دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسيتشريحيكارعملي 12٣_11_077

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

078_11_12

اخaق 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(اصلي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

042_12_12

متون زبان 
تخصصي پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيودبستاني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيادبيات كودكان12_13_112

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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103_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزش خواندن

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

104_17_12
روانشناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيبازي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

017_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 10
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني و
دبستاني

010_15_11

كاربردمقدمات 
كامپيوتردرمدير

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستييت آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_11_12
آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

017_11_12

آموزش 
وپرورش 
ابتدايي 

،راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيومتوسطه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

021_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

024_11_12
اصول مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

025_11_12
اصول برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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028_11_12

روابط انساني 
درسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

029_11_12

نظارت 
وراھنمايي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتعليماتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرآموزشگاه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_11_12

مسائل 
نوجوانان 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوجوانان

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_11_12

سازمان 
وقوانين آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

034_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرسازمانھا

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

035_11_12

راھنمايي 
تحصيلي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوشغلي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

036_11_12

روشھاي 
ارزشيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

037_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

039_11_12

پروژه 
تحقيقاتي 
كارشناسيتشريحي(سمينار)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_11_12
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي درسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_12_12

متون زبان 
خارجه 

درمديريت 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_12_12

متون زبان 
خارجه 

(دربرنامه ريزي 
آموزشي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرسي )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

099_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيشخصيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

100_17_12

روانشناسي 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرتعليم وتربيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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003_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_21_12

مباني 
امورمالي 

وتنظيم بودجه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيدر٠٠٠

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_15_11

كاربردمقدمات 
كامپيوتردرمدير

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستييت آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_11_12
آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

012_11_12

روشھاي 
آماري درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

013_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

014_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_11_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

017_11_12

آموزش 
وپرورش 
ابتدايي 

،راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيومتوسطه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

018_11_12

مقدمات 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

019_11_12

مقدمات روش 
تحقيق درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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020_11_12

آشنايي 
باكتابخانه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيواصول كتابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

021_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

024_11_12
اصول مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

025_11_12
اصول برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

026_11_12
مسائل آموزش 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش درايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

027_11_12

آموزش 
وپرورش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

028_11_12

روابط انساني 
درسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

029_11_12

نظارت 
وراھنمايي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتعليماتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرآموزشگاه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_11_12

مسائل 
نوجوانان 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوجوانان

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_11_12

سازمان 
وقوانين آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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034_11_12

مديريت 
كارعملي 

كارشناسيتشريحيدرسازمانھا

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

035_11_12

راھنمايي 
تحصيلي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوشغلي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

036_11_12

روشھاي 
ارزشيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

037_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

039_11_12

پروژه 
تحقيقاتي 
كارشناسيتشريحي(سمينار)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_11_12
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي درسي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_11_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمدارس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_12_12

متون زبان 
خارجه 

درمديريت 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

041_12_12

متون زبان 
خارجه 

(دربرنامه ريزي 
آموزشي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرسي )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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016_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

095_17_12
روانشناسي -

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

096_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

097_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١(كودكي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

098_17_12

روانشناسي 
رشد٢(نوجواني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

099_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيشخصيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

100_17_12

روانشناسي 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرتعليم وتربيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

003_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكليات اقتصاد12_21_014

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

015_21_12
اقتصادآموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيوپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

016_21_12

مباني 
امورمالي 

وتنظيم بودجه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيدر٠٠٠

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

067_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

068_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 20
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

042_11_12
فناوري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

043_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

051_11_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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062_11_12
قصه گويي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيونمايش خaق

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان آموزي12_11_068

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

076_11_12

مديريت 
مراكزپيش 
دبستاني 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيودبستاني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

078_11_12

اخaق 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(اصلي)

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

079_11_12

روش تدريس 
مھارت خواندن 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدردبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

080_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس 

رياضيات 
درپيش 

دبستان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12١_11_081

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

082_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس علوم 

تجربي درپيش 
دبستان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

083_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس علوم 
قرآن درپيش 

دبستان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

084_11_12

مفاھيم وروش 
تدريس 

ھنردرپيش 
دبستان 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيودبستان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسيتشريحيپروژه تحقيقاتي12_11_085

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_11_086

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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087_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

088_11_12
ادبيات كودكان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيونوجوانان

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

350_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيآموزش خواندن

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

351_11_12

حركات 
ورزشي و 

سرود ھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيخاص

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

352_11_12

آشنايي با 
فعاليتھاي 
تربيتي و 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياجتماعي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

353_11_12

اصول بھداشت 
و كمك ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياوليه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

043_12_12

زبان تخصصي 
(آموزش پيش 

دبستاني 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيودبستاني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

054_17_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتحصيلي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

104_17_12
روانشناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيبازي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 71
 تربيتي گرايش
 آموزش و
 پرورش پيش
 دبستاني
ودبستاني

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

008_11_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش وپرورش

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

010_11_12
آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

011_11_12

مقدمات 
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

022_11_12

مقدمات برنامه 
ريزي آموزشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيودرسي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

023_11_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

037_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

040_11_12
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي درسي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

042_11_12
فناوري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

043_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

044_11_12

آموزش 
وپرورش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتطبيقي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

045_11_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيآموزش وپرورش

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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046_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكتابخانه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

047_11_12
مسائل آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوپرورش ايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

048_11_12

درآمدي 
برنقش ادبيات 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدرمدارس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12١_11_049

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيمديريت كaس12_11_050

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

051_11_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعلوم تربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

052_11_12

برنامه ريزي 
آموزش فني -

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيحرفه اي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

053_11_12

درآمدي 
برنقش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيھنردرمدارس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتشريحيپروژه كارعملي12_11_054

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_11_055

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

354_11_12

كاربرد كامپيوتر 
در مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

355_11_12
اصول برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

356_11_12

نظارت و 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتعليماتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

357_11_12

روشھاي 
ارزشيابي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


358_11_12

مباني امور 
مالي و تنظيم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيبودجه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

020_12_12

زبان تخصصي 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرسي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 72
 تربيتي گرايش
 مديريت و
 برنامه ريزي
آموزشي

003_12_11
فيزيولوژي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياعصاب وغدد
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005
 راھنمايي - 73
و مشاوره

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني
 راھنمايي - 73
و مشاوره

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده
 راھنمايي - 73
و مشاوره

006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش
 راھنمايي - 73
و مشاوره

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009
 راھنمايي - 73
و مشاوره
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090_11_12
فناوري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآموزشي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

093_11_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيرواني ١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

094_11_12

مسائل جوانان 
ونوجوانان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرايران ومعاصر
 راھنمايي - 73
و مشاوره

095_11_12
خانواده 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينابسامان
 راھنمايي - 73
و مشاوره

096_11_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيارتباطي كaس
 راھنمايي - 73
و مشاوره

098_11_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيبازي درماني12_11_099
 راھنمايي - 73
و مشاوره

101_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسالمندان

 راھنمايي - 73
و مشاوره

102_11_12

مديريت 
مراكزراھنمايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيومشاوره
 راھنمايي - 73
و مشاوره

103_11_12
نھادخانواده 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم وايران
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسيتشريحيپروژه كارعملي12_11_104
 راھنمايي - 73
و مشاوره

359_11_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

360_11_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

361_11_12

راھنمايي و 
مشاوره 

شغلي و 
نظريه ھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمربوط به آن

 راھنمايي - 73
و مشاوره

362_11_12

روابط انساني 
و بھبود آن در 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيسازمانھا
 راھنمايي - 73
و مشاوره

363_11_12

نظريه ھاي 
مشاوره و روان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرماني ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

364_11_12
كاربرد كامپيوتر 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر روانشناسي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367
 راھنمايي - 73
و مشاوره

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

 راھنمايي - 73
و مشاوره
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408_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيرشد ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

409_11_12

راھنمايي و 
مشاوره 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيگروھي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 راھنمايي - 73
و مشاوره

449_11_12

نظريه ھاي 
مشاوره و روان 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدرماني ١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسيتشريحيكارورزي 12١_11_450
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_11_451
 راھنمايي - 73
و مشاوره

044_12_12
زبان تخصصي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمشاوره
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 راھنمايي - 73
و مشاوره

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 راھنمايي - 73
و مشاوره

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 راھنمايي - 73
و مشاوره

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢
 راھنمايي - 73
و مشاوره

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

 راھنمايي - 73
و مشاوره

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه
 راھنمايي - 73
و مشاوره

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار
 راھنمايي - 73
و مشاوره

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

 راھنمايي - 73
و مشاوره
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056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١
 راھنمايي - 73
و مشاوره

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

106_17_12

روانشناسي 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_107
 راھنمايي - 73
و مشاوره

108_17_12
مددكاري 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياجتماعي

 راھنمايي - 73
و مشاوره

109_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيروانپزشكي
 راھنمايي - 73
و مشاوره

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري
 راھنمايي - 73
و مشاوره

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 راھنمايي - 73
و مشاوره

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 راھنمايي - 73
و مشاوره

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 راھنمايي - 73
و مشاوره

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 راھنمايي - 73
و مشاوره

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 راھنمايي - 73
و مشاوره

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 راھنمايي - 73
و مشاوره

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 راھنمايي - 73
و مشاوره

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 راھنمايي - 73
و مشاوره

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 راھنمايي - 73
و مشاوره

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 راھنمايي - 73
و مشاوره

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 راھنمايي - 73
و مشاوره

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 راھنمايي - 73
و مشاوره

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

045_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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047_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

049_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

050_12_12
فنون يادگيري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

051_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيمفاھيم ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

052_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

053_12_12
ساخت زبان 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيفارسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينگارش فارسي12_12_054
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

055_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

056_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

057_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

058_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

059_12_12

آشنايي 
باادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصرايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

061_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

062_12_12

نمونه ھاي 
نثرساده 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

063_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

064_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_065
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_067
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيواژه شناسي12_12_068
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

069_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

070_12_12

نمونه ھاي 
شعرساده 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

071_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيادبي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

072_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيپيشرفته ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

073_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

075_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

076_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمطبوعاتي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

077_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيواسناد١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

078_12_12

بررسي مقابله 
اي ساخت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمله
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

079_12_12
اصول ومباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستينظري ترجمه

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

080_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيپيشرفته ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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082_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

083_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيتحقيق ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

084_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

085_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمطبوعاتي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

087_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

088_12_12
روش تدريس 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

089_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيسياسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

090_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

091_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتحقيق ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

092_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

094_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستياقتصادي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

095_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيواسناد٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

096_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

097_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

098_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشفاھي ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

099_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيداستان ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

100_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت وشنود12١_12_101
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت وشنود12٢_12_102
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

103_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحينواروفيلم
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

270_12_12
زبان عمومي 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستي(دانشپذيري)

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

045_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

047_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

049_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

050_12_12
فنون يادگيري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

051_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيمفاھيم ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

052_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

053_12_12
ساخت زبان 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيفارسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينگارش فارسي12_12_054
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

055_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

056_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

057_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

058_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

059_12_12

آشنايي 
باادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصرايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

061_12_12
كليات زبان 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيشناسي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

062_12_12

نمونه ھاي 
نثرساده 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

063_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

064_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_065
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_067
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيواژه شناسي12_12_068
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

069_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

070_12_12

نمونه ھاي 
شعرساده 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيانگليسي

 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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071_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيادبي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

072_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيپيشرفته ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

073_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

075_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

076_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمطبوعاتي ١

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

077_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيواسناد١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

078_12_12

بررسي مقابله 
اي ساخت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمله
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

079_12_12
اصول ومباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستينظري ترجمه

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

080_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيپيشرفته ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

082_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

083_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيتحقيق ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

084_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

085_12_12
ترجمه متون 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمطبوعاتي ٢

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

087_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

088_12_12
روش تدريس 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

089_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيسياسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

090_12_12
ترجمه انفرادي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

091_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتحقيق ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

092_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

094_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستياقتصادي
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

095_12_12
ترجمه مكاتبات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيواسناد٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

096_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

097_12_12
ترجمه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيشفاھي ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

098_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشفاھي ٣
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

099_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيداستان ١
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

100_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان ٢
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت وشنود12١_12_101
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت وشنود12٢_12_102
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

103_12_12
ترجمه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحينواروفيلم
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

270_12_12
زبان عمومي 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستي(دانشپذيري)

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مترجمي - 10
زبان انگليسي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مترجمي - 10
زبان انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مترجمي - 10
زبان انگليسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقواعدعربي 12١_13_001
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيقرائت عربي 12١_13_002
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

003_13_12

نظم ١بخش 
١رودكي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيومنوچھري
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

004_13_12

نظم ١بخش 
٢فرخي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيوكسايي

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

005_13_12
نثر١تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيبيھقي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيقواعدعربي 12٢_13_006
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقرائت عربي 12٢_13_007
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

008_13_12
آيين نگارش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوويرايش ١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

009_13_12

نظم ٢بخش 
١رستم 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوسھراب

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

010_13_12

نثر٢بخش 
١سياستنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوقابوسنامه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيقواعدعربي 12٣_13_011
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقرائت عربي 12٣_13_012
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتاريخ ادبيات 12١_13_013
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

014_13_12
آيين نگارش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوويرايش ٢
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

015_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفارسي ١

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

016_13_12

نظم ٢بخش 
٢رستم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيواسفنديار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

017_13_12

نظم ٢بخش 
٣سي قصيده 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيازناصرخسرو
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

018_13_12
نثر٢بخش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستي٢كشف ا?سرار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيقرائت عربي 12۴_13_019
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيقواعدعربي 12۴_13_020
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

021_13_12
تاريخ زبان 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

022_13_12

مرجع 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوروش تحقيق
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

023_13_12
نظم ٣بخش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١خاقاني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

024_13_12
نظم ٣بخش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستي٢مسعودسعد
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيقرائت عربي 12۵_13_025
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

026_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفارسي ٢

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

027_13_12
نظم ٣بخش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٣نظامي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

028_13_12

نظم ۴بخش 
١مثنوي مولوي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

029_13_12
نثر٣بخش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١كليله ودمنه ١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

030_13_12
زبان خارجه 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيتخصصي ١

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستينقدادبي12_13_031
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ ادبيات 12٢_13_032
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمعاني وبيان 12١_13_033
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

034_13_12
زبان خارجه 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتخصصي ٢

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

035_13_12
نظم ۴بخش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستي٢مثنوي ٢
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

036_13_12

نظم ۴بخش 
٣منطق 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيالطيرعطار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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037_13_12

نثر٣بخش 
٢كليله ودمنه 
٢وچھارمقاله 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينظامي عروضي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيبديع12_13_038
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

039_13_12
مباني عرفان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوتصوف
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

040_13_12

تاثيرقرآن 
وحديث درادب 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتاريخ ادبيات 12٣_13_041
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

042_13_12
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمعاصر١نظم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

043_13_12

نظم ۵بخش 
١بوستان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسعدي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

044_13_12
نظم ۴بخش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي۴حديقه سنايي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

045_13_12

نثر٣بخش 
٣گلستان 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسعدي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

046_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١نظم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

047_13_12
متون تفسيري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

048_13_12
ادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصر٢نثر
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

049_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٢نثر
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

050_13_12

نظم ۵بخش 
٢غزليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيوقصايدسعدي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

051_13_12
نظم ۵بخش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستي٣حافظ١
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينثر۴مرصادالعباد12_13_052
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

053_13_12
مقدمات زبان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشناسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانواع ادبي12_13_054
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

055_13_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيقرآني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمعاني وبيان 12٢_13_056
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

057_13_12
نظم ۵بخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستي۴حافظ٢
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

058_13_12
نظم ۵بخش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستي۵صائب
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعروض وقافيه12_13_059
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

216_13_12

فارسي 
عمومي 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي(دانشپذيري)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

015_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفارسي ١

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

026_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفارسي ٢

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

039_13_12
مباني عرفان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوتصوف
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

046_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١نظم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

049_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٢نثر
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

055_13_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيقرآني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعروض وقافيه12_13_059
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

260_13_12

عربي١ 
قسمت اول: 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستي(قواعد و متون)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

261_13_12

متون نظم(١) 
پيشگامان نظم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

262_13_12
آيين نگارش و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيويرايش
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

263_13_12

متون نثر(١) 
متون ادبي- 

تاريخي با تاكيد 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيبر تاريخ بيھقي

 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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264_13_12
بaغت ١ 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي(معاني)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

265_13_12

مرجع 
شناسي و 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق(١)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

266_13_12
بaغت ٢ (بديع 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو بيان)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

267_13_12

متون نظم(٢) 
قسمت اول: 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشاھنامه (١)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

268_13_12

متون نثر(٢) 
متون ادبي- 
داستاني با 

تاكيد بر كليله 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيو دمنه

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

269_13_12

عربي ٢ 
قسمت دوم: 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستي(قواعد و متون)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

270_13_12

متون نظم (٢) 
قسمت سوم: 

قصايد ناصر 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيخسرو

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

271_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ١ 

(پيش از اسaم 
تا آغاز دوره 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيسلجوقيان)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

272_13_12

متون نظم (٢) 
قسمت دوم: 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيشاھنامه(٢)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيادبيات عاميانه12_13_273
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

274_13_12

متون نثر (٣) 
متون ادبي- 

تعليمي با 
تاكيد بر 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيگلستان

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

275_13_12

عربي ٣ 
قسمت سوم: 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي(قواعد و متون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

276_13_12

متون نثر (۴) 
متون ادبي- 

عرفاني با 
تاكيد بر مرصاد 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيالعباد
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

277_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت اول: 

شاعران حوزه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيادبي خراسان

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

278_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت دوم: 
شاعران حوزه 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيادبي عراق
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

279_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ٢ ( 
ازآغاز دوره 

سلجوقيان تا 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدوره مغول)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

280_13_12

عربي ۴ 
قسمت 

چھارم:(قواعد 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيو متون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

281_13_12
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيقسمت اول
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

282_13_12

متون منتخب 
نثر ادبي-

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتعليمي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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283_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت سوم: 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستينظامي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

284_13_12

عربي ۵ 
قسمت پنجم : 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستي(قواعد و متون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

285_13_12

متون نظم (٣) 
قسمت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيچھارم: خاقاني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

286_13_12
زبان تخصصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيقسمت دوم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

287_13_12

متون نثر (۵) 
متون تفسيري 

با تاكيد بر 
كشف ا?سرار 

و تفسير 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيابوالفتوح

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

288_13_12
متون نظم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيغنايي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

289_13_12

تاثير قرآن و 
حديث در ادب 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

290_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ٣ ( 

ازدوره مغول تا 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدوره صفويه)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

291_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت اول 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي:اشعار سنايي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

292_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت دوم 
:مثنوي ھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعطار
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيكليات نقد ادبي12_13_293
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

294_13_12

تاريخ ادبيات 
فارسي ۴ ( 

ازدوره صفويه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتا مشروطه)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

295_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت سوم 

:مثنوي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيمعنوي(١)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

296_13_12

عربي ۶ 
قسمت ششم 

: (قواعد و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمتون)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

297_13_12

متون نظم (۴) 
قسمت 

چھارم:مثنوي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمعنوي (٢)

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

298_13_12
ادبيات كودك و 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستينوجوان
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

299_13_12

جريان 
شناسي شعر 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمعاصر ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

300_13_12
نظريه ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيادبي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

301_13_12
كليات ادبيات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتطبيقي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

302_13_12
متون نظم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيعرفاني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

303_13_12

متون نظم (۵) 
قسمت اول: 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشعار سعدي

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

304_13_12
تاريخ زبان 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

305_13_12

جريان 
شناسي نثر 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصر ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي
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306_13_12

متون نظم( 
۵)قسمت 

دوم: اشعار 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيحافظ

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

307_13_12

متون نظم( ۵) 
قسمت سوم: 

صائب و 
شاعران سبك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيھندي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

308_13_12
كارگاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيويراستاري(١)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

309_13_12
كارگاه مقاله 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستينويسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

310_13_12

كارگاه روش 
تصحيح نسخه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي خطي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

311_13_12
كارگاه فرھنگ 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستينويسي
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان و - 20
ادبيات فارسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان و - 20
ادبيات فارسي

264_11_11
رياضي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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017_17_11
مباني روش 

تحقيق
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

035_18_11
جمعيت 

كارشناسيتستيوتنظيم خانواده

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

262_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسيتستيمقدماتي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقواعدعربي 12١_13_001

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيقرائت عربي 12١_13_002

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

003_13_12

نظم ١بخش 
١رودكي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيومنوچھري

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

004_13_12

نظم ١بخش 
٢فرخي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيوكسايي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

005_13_12
نثر١تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيبيھقي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيقواعدعربي 12٢_13_006

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقرائت عربي 12٢_13_007

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيقواعدعربي 12٣_13_011

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيقرائت عربي 12٣_13_012

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتاريخ ادبيات 12١_13_013

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

015_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفارسي ١

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيقرائت عربي 12۴_13_019

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيقواعدعربي 12۴_13_020

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

026_13_12
دستورزبان 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيفارسي ٢

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ ادبيات 12٢_13_032

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمعاني وبيان 12١_13_033

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيبديع12_13_038

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

039_13_12
مباني عرفان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوتصوف

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

040_13_12

تاثيرقرآن 
وحديث درادب 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتاريخ ادبيات 12٣_13_041

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

042_13_12
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيمعاصر١نظم

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

046_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١نظم

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

048_13_12
ادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمعاصر٢نثر

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

049_13_12
سبك شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي٢نثر

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

053_13_12
مقدمات زبان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشناسي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانواع ادبي12_13_054

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمعاني وبيان 12٢_13_056

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعروض وقافيه12_13_059

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كشف ا?سرار12_13_063
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

064_13_12
سياست نامه 

وقابوس نامه
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

رستم وسھراب12_13_065
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

066_13_12
رستم 

واسفنديار
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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067_13_12

سي قصيده 
ازناصرخسرووم

سعودسعد
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

068_13_12
پروژه (پژوھش 

عملي )
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

069_13_12
ادبيات كودك 

ونوجوان
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

خاقاني12_13_070
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

071_13_12

بوستان 
وغزليات 

وقصايدسعدي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كليله ودمنه12_13_072
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

073_13_12
كارگاه نگارش 

وويرايش
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

حافظ12١_13_074
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

075_13_12
بيان شفاھي 

نظم ونثر
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

076_13_12

مرجع 
شناسي 
تخصصي

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

منطق الطير12_13_077
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

078_13_12
گلستان 

سعدي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

079_13_12
آيين نگارش 

وويرايش
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

مثنوي12_13_080
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

نظامي12_13_081
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

حافظ12٢_13_082
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

مرصادالعباد12_13_083
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

حديقه سنايي12_13_084
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي
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صائب تبريزي12_13_085
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

نقدادبي12_13_086
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

211_13_12

زبان وادبيات 
فارسي 
كارشناسيتستيمقدماتي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

زبان تخصصي12_25_003
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

كارشناسيتستيعربي مقدماتي12_30_021

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 53
 وادبيات
- فارسي
چندبخشي

012_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

10 - 
حسابداري

013_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 
درمديريت

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

10 - 
حسابداري

011_15_11
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوكاربردكامپيوتر
10 - 
حسابداري

018_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت
10 - 
حسابداري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
10 - 
حسابداري
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
10 - 
حسابداري

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

10 - 
حسابداري

018_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
10 - 
حسابداري

019_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي 12١_14_020
10 - 
حسابداري

021_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
10 - 
حسابداري

022_14_12
حسابداري 

ميانه ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

10 - 
حسابداري

023_14_12
حسابداري 

ميانه ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٢_14_024
10 - 
حسابداري

025_14_12
حسابداري 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته ١

10 - 
حسابداري

026_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢
10 - 
حسابداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_027
10 - 
حسابداري

028_14_12
حسابداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمالياتي
10 - 
حسابداري

029_14_12
حسابداري 
پيشرفته ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12١_14_030
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

10 - 
حسابداري

031_14_12

اصول تنظيم 
وكنترل بودجه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيدولتي
10 - 
حسابداري

032_14_12

حسابداري 
وحسابرسي 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيحسابرسي 12٢_14_033
10 - 
حسابداري

034_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣
10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12٢_14_035
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

10 - 
حسابداري

036_14_12
مباحث جاري 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرحسابداري

10 - 
حسابداري

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
10 - 
حسابداري

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
10 - 
حسابداري

111_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي
10 - 
حسابداري

090_18_12

ماليه عمومي 
وخطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولتھا

10 - 
حسابداري

091_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
10 - 
حسابداري

092_18_12

روشھاي 
تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيوماخذشناسي
10 - 
حسابداري

093_18_12
پژوھش 

عملياتي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

10 - 
حسابداري

094_18_12
پژوھش 

عملياتي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_095
10 - 
حسابداري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
حسابداري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
10 - 
حسابداري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
10 - 
حسابداري

018_21_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصاد١
10 - 
حسابداري

019_21_12
اصول علم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصاد٢
10 - 
حسابداري

020_21_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
10 - 
حسابداري

021_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
10 - 
حسابداري

070_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_016
10 - 
حسابداري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
10 - 
حسابداري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
حسابداري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
10 - 
حسابداري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
10 - 
حسابداري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
10 - 
حسابداري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
حسابداري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
10 - 
حسابداري

012_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

10 - 
حسابداري

013_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 
درمديريت

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

10 - 
حسابداري

011_15_11
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوكاربردكامپيوتر
10 - 
حسابداري

018_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت
10 - 
حسابداري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
10 - 
حسابداري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
10 - 
حسابداري

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

10 - 
حسابداري

018_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
10 - 
حسابداري

019_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي 12١_14_020
10 - 
حسابداري
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021_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
10 - 
حسابداري

022_14_12
حسابداري 

ميانه ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

10 - 
حسابداري

023_14_12
حسابداري 

ميانه ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٢_14_024
10 - 
حسابداري

025_14_12
حسابداري 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته ١

10 - 
حسابداري

026_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢
10 - 
حسابداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_027
10 - 
حسابداري

028_14_12
حسابداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمالياتي
10 - 
حسابداري

029_14_12
حسابداري 
پيشرفته ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12١_14_030
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

10 - 
حسابداري

031_14_12

اصول تنظيم 
وكنترل بودجه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيدولتي
10 - 
حسابداري

032_14_12

حسابداري 
وحسابرسي 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيحسابرسي 12٢_14_033
10 - 
حسابداري

034_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣
10 - 
حسابداري

مديريت مالي 12٢_14_035
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

10 - 
حسابداري

036_14_12
مباحث جاري 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرحسابداري

10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
10 - 
حسابداري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
10 - 
حسابداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
10 - 
حسابداري

111_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي
10 - 
حسابداري

090_18_12

ماليه عمومي 
وخطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولتھا

10 - 
حسابداري

091_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
10 - 
حسابداري

092_18_12

روشھاي 
تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيوماخذشناسي
10 - 
حسابداري

093_18_12
پژوھش 

عملياتي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

10 - 
حسابداري

094_18_12
پژوھش 

عملياتي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_095
10 - 
حسابداري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
حسابداري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
10 - 
حسابداري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
10 - 
حسابداري
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
10 - 
حسابداري

018_21_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصاد١
10 - 
حسابداري

019_21_12
اصول علم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصاد٢
10 - 
حسابداري

020_21_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
10 - 
حسابداري

021_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
10 - 
حسابداري

070_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي
10 - 
حسابداري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_016
10 - 
حسابداري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
10 - 
حسابداري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
حسابداري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
10 - 
حسابداري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
10 - 
حسابداري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
10 - 
حسابداري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
حسابداري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
10 - 
حسابداري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
10 - 
حسابداري

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

012_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيحسابداري

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)
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017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

022_14_12
حسابداري 

ميانه ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

025_14_12
حسابداري 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته ١

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

026_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

028_14_12
حسابداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمالياتي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

029_14_12
حسابداري 
پيشرفته ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

مديريت مالي 12١_14_030
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

032_14_12

حسابداري 
وحسابرسي 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيحسابرسي 12٢_14_033

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

034_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

مديريت مالي 12٢_14_035
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

036_14_12
مباحث جاري 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرحسابداري

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

039_14_12
مباني تنظيم 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبودجه

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

046_14_12
پژوھش 
عملياتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

103_14_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_14_104

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

105_14_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_14_106

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي 12١_14_107

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٢_14_108

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

110_14_12
حسابداري 

ميانه ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)
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031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

13 - 
 حسابداري
( چندبخشي)

017_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

004_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_001

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشيمي11_14_001

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

014_15_11
آشنايي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيباكامپيوتر

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

115_11_12

سنجش 
واندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتربيت بدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

263_11_12

مباني برنامه 
ريزي آموزش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمتوسطه

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

264_11_12
سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيواندازه گيري

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

266_11_12
توليدوكاربردمواد

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيآموزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

267_11_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآموزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

269_11_12
اصول وفلسفه 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيآموزش وپرورش

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسيتشريحيتمرين دبيري 12١_11_270

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسيتشريحيتمرين دبيري 12٢_11_271

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

272_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

158_12_12
متون خارجي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيتخصصي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

001_15_12
آمادگي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيجسماني ١

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

002_15_12
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

003_15_12
آناتومي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيانساني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه وورزش12_15_004

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

005_15_12
تنيس روي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيميز١-عملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

006_15_12
واليبال 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي١_عملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

007_15_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيوورزش

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

008_15_12

حركت 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

009_15_12
واليبال ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

010_15_12
دووميداني ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحركات اصaحي12_15_011

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

012_15_12
رشدوتكامل 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيحركتي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

013_15_12
دووميداني ٢-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

014_15_12
بدمينتون ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

015_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيورزشي ١

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستييادگيري حركتي12_15_016

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

017_15_12
فوتبال ١-

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

018_15_12
بدمينتون ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي خواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

019_15_12
ھندبال ١-

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

020_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوورزش معلولين

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي
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021_15_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتربيت بدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

022_15_12

مباني رواني 
واجتماعي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتربيت بدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشنا١-عملي12_15_023

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

024_15_12
بسكتبال ١-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

025_15_12

مديريت 
سازمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

026_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيورزشي ٢

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكمكھاي اوليه12_15_027

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

028_15_12
ژيمناستيك ١-

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

029_15_12
كشتي ١-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

030_15_12

تنيس روي 
ميز٢-عملي -

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشنا٢-عملي12_15_031

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

032_15_12
تاريخ تربيت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبدني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

033_15_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

034_15_12
ژيمناستيك ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

035_15_12
بسكتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

036_15_12

مقدمات 
بيومكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيورزشي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

037_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرمدارس

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

038_15_12

مديريت 
وطرزاجراي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمسابقات

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

039_15_12
فوتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

040_15_12

ھندبال ٢-
عملي -
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيخواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

041_15_12
كشتي ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي -برادران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

042_15_12

آمادگي 
جسماني ٢-

عملي -
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخواھران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلم تمرين12_15_047

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي
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171_17_12

روانشناسي 
كودكي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونوجواني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

172_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 تربيت - 30
 بدني وعلوم
ورزشي

017_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

004_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_001

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشيمي11_14_001

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

014_15_11
آشنايي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيباكامپيوتر

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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115_11_12

سنجش 
واندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتربيت بدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

159_12_12
متون خارجي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيتخصصي ٢

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

001_15_12
آمادگي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيجسماني ١

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

002_15_12
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

003_15_12
آناتومي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيانساني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

005_15_12
تنيس روي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيميز١-عملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

006_15_12
واليبال 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي١_عملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

008_15_12

حركت 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

009_15_12
واليبال ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

010_15_12
دووميداني ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحركات اصaحي12_15_011

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

012_15_12
رشدوتكامل 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيحركتي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

013_15_12
دووميداني ٢-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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014_15_12
بدمينتون ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

015_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيورزشي ١

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستييادگيري حركتي12_15_016

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

018_15_12
بدمينتون ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي خواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

019_15_12
ھندبال ١-

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

020_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوورزش معلولين

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

021_15_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتربيت بدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

022_15_12

مباني رواني 
واجتماعي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتربيت بدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشنا١-عملي12_15_023

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

024_15_12
بسكتبال ١-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

025_15_12

مديريت 
سازمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

026_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيورزشي ٢

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكمكھاي اوليه12_15_027

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

028_15_12
ژيمناستيك ١-

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

030_15_12

تنيس روي 
ميز٢-عملي -

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشنا٢-عملي12_15_031

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

032_15_12
تاريخ تربيت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبدني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

033_15_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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034_15_12
ژيمناستيك ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

035_15_12
بسكتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

036_15_12

مقدمات 
بيومكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

037_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرمدارس

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

038_15_12

مديريت 
وطرزاجراي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمسابقات

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

040_15_12

ھندبال ٢-
عملي -
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيخواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

042_15_12

آمادگي 
جسماني ٢-

عملي -
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخواھران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق ورزشي12_15_044

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحركت درماني12_15_046

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

048_15_12
مقدمات روش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتحقيق

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

049_15_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

051_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيورزشي ٣

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيزبان تخصصي 12١_15_052

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

053_15_12

مديريت 
تاسيسات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

055_15_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيورزشي

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه ورزشي12_15_056

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعلم تمرين 12١_15_057

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسيتشريحيپروژه12_15_058

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلم تمرين 12٢_15_059

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

كارشناسيتشريحياردوھاي تربيتي12_15_062

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 تربيت - 32
 بدني وعلوم
 ورزشي
( خواھران)

017_11_11
رياضيات پايه 
ومقدمات آمار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

004_12_11
زيست 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيشناسي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيفيزيك11_13_001

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشيمي11_14_001

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

014_15_11
آشنايي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيباكامپيوتر

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

115_11_12

سنجش 
واندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتربيت بدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

265_11_12

اصول وفنون 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوراھنمايي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

159_12_12
متون خارجي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيتخصصي ٢

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

001_15_12
آمادگي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيجسماني ١

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

002_15_12
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

003_15_12
آناتومي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيانساني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

005_15_12
تنيس روي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيميز١-عملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

006_15_12
واليبال 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي١_عملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

008_15_12

حركت 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

009_15_12
واليبال ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

010_15_12
دووميداني ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحركات اصaحي12_15_011

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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012_15_12
رشدوتكامل 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيحركتي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

013_15_12
دووميداني ٢-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

014_15_12
بدمينتون ١-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

015_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيورزشي ١

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستييادگيري حركتي12_15_016

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

017_15_12
فوتبال ١-

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

019_15_12
ھندبال ١-

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

020_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوورزش معلولين

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

021_15_12
اصول ومباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتربيت بدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

022_15_12

مباني رواني 
واجتماعي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتربيت بدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشنا١-عملي12_15_023

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

024_15_12
بسكتبال ١-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

025_15_12

مديريت 
سازمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

026_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيورزشي ٢

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكمكھاي اوليه12_15_027

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

028_15_12
ژيمناستيك ١-

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

029_15_12
كشتي ١-

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشنا٢-عملي12_15_031

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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032_15_12
تاريخ تربيت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبدني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

033_15_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

034_15_12
ژيمناستيك ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

035_15_12
بسكتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيعملي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

036_15_12

مقدمات 
بيومكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

037_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدرمدارس

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

038_15_12

مديريت 
وطرزاجراي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمسابقات

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

039_15_12
فوتبال ٢-

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

041_15_12
كشتي ٢-

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعملي -برادران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق ورزشي12_15_044

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحركت درماني12_15_046

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

048_15_12
مقدمات روش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتحقيق

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

049_15_12

سنجش 
واندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

051_15_12
فيزيولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيورزشي ٣

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيزبان تخصصي 12١_15_052

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

053_15_12

مديريت 
تاسيسات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

055_15_12
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيورزشي

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه ورزشي12_15_056

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعلم تمرين 12١_15_057

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسيتشريحيپروژه12_15_058

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلم تمرين 12٢_15_059

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

كارشناسيتشريحياردوھاي تربيتي12_15_062

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 تربيت - 33
 بدني وعلوم
 ورزشي
( برادران)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

048_16_12

نقشه برداري 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

068_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

069_16_12

ويژگيھاي 
جغرافياي 

كشورھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتوسعه يافته

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

071_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

072_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

073_16_12

ويژگيھاي 
جغرافيايي 
كشورھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

077_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

078_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢صنعت ٠٠٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصادروستايي12_16_079

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

080_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

081_16_12

كاربردجغرافياي 
طبيعي 

دربرنامه ريزي 
شھري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيوروستايي ٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

083_16_12
اقتصادكوچ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينشينان ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

084_16_12

برنامه ريزي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

086_16_12

كارگاه برنامه 
ريزي روستايي 

(روش تھيه 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو٠٠٠)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

087_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري درايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

048_16_12

نقشه برداري 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

068_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

069_16_12

ويژگيھاي 
جغرافياي 

كشورھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتوسعه يافته

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

071_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

072_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

073_16_12

ويژگيھاي 
جغرافيايي 
كشورھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

077_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

078_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢صنعت ٠٠٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصادروستايي12_16_079

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

080_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

081_16_12

كاربردجغرافياي 
طبيعي 

دربرنامه ريزي 
شھري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيوروستايي ٠

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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083_16_12
اقتصادكوچ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينشينان ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

084_16_12

برنامه ريزي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

086_16_12

كارگاه برنامه 
ريزي روستايي 

(روش تھيه 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو٠٠٠)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

087_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري درايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)
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038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 10
 انساني
( روستايي)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

048_16_12

نقشه برداري 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

068_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)
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069_16_12

ويژگيھاي 
جغرافياي 

كشورھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتوسعه يافته

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

071_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

072_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

073_16_12

ويژگيھاي 
جغرافيايي 
كشورھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

077_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

078_16_12

جغرافياي 
اقتصادي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢صنعت ٠٠٠

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

081_16_12

كاربردجغرافياي 
طبيعي 

دربرنامه ريزي 
شھري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيوروستايي ٠

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

084_16_12

برنامه ريزي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدرايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

087_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري درايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياقتصادشھري12_16_088

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

089_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيشھري

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

090_16_12
شھرھاوشھركه

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياي جديد

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

091_16_12

كارگاه برنامه 
ريزي شھري 

ومنطقه اي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)
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119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 40
 انساني
( شھري)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

066_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكواترنر

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

095_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي١ مقدماتي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

098_16_12
ژئومورفولوژاقلي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيمي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

100_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي٢ تكميلي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

101_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمحيطزيست

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

103_16_12

جنگل ومرتع و 
مسائل آن در 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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104_16_12

كاربردجغرافياط
بيعي دربرنامه 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيريزشھرومنطقه

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيحفاظت خاك12_16_105

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

106_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي١

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

107_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

108_16_12

كاربرداقليم 
دربرنامه ريزي 
شھري وناحيه 

اي (اقليم 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشناس

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

109_16_12

آب 
وھواشناسي 

ديناميكي 
(گرايش اقليم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيآبخيزداري12_16_110

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

111_16_12

ميكروكليماتولوژ
ي مقدماتي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي(گرايش اقليم )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

112_16_12

نقشه 
ھاونمودارھاي 

اقليمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستي(گرايش اقليم )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

117_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي٢

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

120_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران ١

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

122_16_12

مسائل 
جغرافياي 

مناطق خشك 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

364_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيانساني ايران ٢

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 41
 طبيعي (اقليم
( شناسي

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

001_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيبراي جغرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

002_16_11
زمين شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيآمارواحتما?ت 11١_17_002

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

003_17_11

آمارواحتما?ت 
٢كاربردآماردرجغ

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

006_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجه ١

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

007_12_12

متون جغرافياي 
انساني به 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان خارجه ٢

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين درفضا12_16_041

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_042

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

044_16_12

فلسفه 
جغرافياوجغرافيا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي كاربردي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيجغرافياي آبھا12_16_047

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

049_16_12
مباني اقليم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

050_16_12
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

051_16_12

كاربردعكس 
ھاي ھوائي 
وماھواره اي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيدرجغرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

052_16_12
آب وھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

053_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١ساختماني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

054_16_12

روش تحقيق 
(نظري وعملي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

055_16_12

اصول 
وروشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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056_16_12
تاريخ علم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيجغرافيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

058_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي١كشاورزي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيآب وھواي ايران12_16_059

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

060_16_12

مباني 
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢ديناميك

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

061_16_12

مباني 
جغرافياي 
اقتصادي 

٢صنعت حمل 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيونقل وانر

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

062_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

063_16_12
جغرافياي قاره 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

064_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجغرافياي خاكھا12_16_065

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

066_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكواترنر

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

067_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

070_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

075_16_12

منابع 
وماخذجغرافياي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

076_16_12
جغرافياي كوچ 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينشيني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

082_16_12
منابع ومسائل 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيآب در ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

095_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستي١ مقدماتي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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096_16_12
كامپيوتردرجغرا

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيفيا

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

098_16_12
ژئومورفولوژاقلي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيمي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

100_16_12
نقشه برداري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي٢ تكميلي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

101_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمحيطزيست

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

103_16_12

جنگل ومرتع و 
مسائل آن در 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

104_16_12

كاربردجغرافياط
بيعي دربرنامه 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيريزشھرومنطقه

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيحفاظت خاك12_16_105

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

106_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي١

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

107_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيآبخيزداري12_16_110

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

113_16_12

كاربردژئومرفولوژ
ي دربرنامه 

ريزي شھري 
منطقه 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي(ژئومورفولوژي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

114_16_12

ژئومورفولوژي 
مناطق شھري 

(گرايش 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيژئومرفولوژي )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

116_16_12

نقشه 
ھاونمودارھاي 

ژئومرفولوژي 
(گرايش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيژئومرفولوژ)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

117_16_12

جغرافياي 
ناحيه اي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي٢

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

118_16_12
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستي(نقشه كشي )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

119_16_12

درآمدي 
برسيستم 
اطaعاتي 

جغرافيايي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجي آي اس

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

120_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران ١

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)
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122_16_12

مسائل 
جغرافياي 

مناطق خشك 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

364_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيانساني ايران ٢

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

490_16_12

تفسير 
نقشه(توپوگراف

ي و زمين 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافياي - 42
 طبيعي
( ژئومورفولوژي)

رياضيات 11١_11_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

رياضيات 11٢_11_003
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

002_15_11
كاربردكامپيوتردر

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيجغرافيا

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

003_12_12
متون تخصصي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستي٢

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

001_16_12
مباني آب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوھواشناسي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

002_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيژئومورفولوژي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

003_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيجمعيت *

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

004_16_12

نقشه ھاي 
توپوگرافي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستي(ھيدرولوژي )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

005_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيطبيعي ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_006

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

007_16_12

تاريخ علم 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

008_16_12

روشھاي 
آماري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرجغرافيا١

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

009_16_12
متون تخصصي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستي١

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

010_16_12
تفسيرنقشه 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيھاي موضوعي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيفلسفه جغرافيا12_16_011

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

012_16_12

روشھاي 
آماري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيدرجغرافيا٢

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

013_16_12
ميكروكليماتولوژ

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

014_16_12

جغرافياي 
روستايي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي(مباني وايران )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيروش تحقيق12_16_015

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادتوسعه12_16_016

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياكولوژي شھري12_16_017

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

018_16_12

توسعه فيزيكي 
شھرھاوشھرھا

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيي جديد

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

019_16_12

توانھاي 
محيطي 

دربرنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

020_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

021_16_12

درآمدي 
برسيستم 

اطaعات 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

022_16_12

اصول 
وتكنيكھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

023_16_12

تفسيروكاربردع
كسھاي 
ھوايي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيوماھواره اي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

024_16_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

025_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

026_16_12

جغرافياي 
شھري ايران 

(طرح ھاي 
شھري درايران 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي)

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

027_16_12
طرح ھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيھادي روستايي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

028_16_12

برنامه ريزي 
حمل ونقل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

029_16_12
كارگاه برنامه 

كارشناسيتشريحيريزي شھري ١

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

030_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

031_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

032_16_12

برنامه ريزي 
فضاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيسبزشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

033_16_12

نوسازي 
وبھسازي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

034_16_12
كارگاه برنامه 

كارشناسيتشريحيريزي شھري ٢

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيمديريت عمران12_16_035

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري
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036_16_12
قوانين تطبيقي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياداره شھرھا

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمديريت شھري12_16_037

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسيتشريحيكارورزي12_16_038

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

039_16_12
درآمدي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيبرتوسعه پايدار

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

040_16_12
ژئومورفولوژي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيمناطق شھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

046_16_12
اصول سنجش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيازدور

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

057_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

074_16_12
جغرافياوصنعت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوريسم

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

085_16_12

روابطمتقابل 
شھروروستاباتا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكيدبرايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياقتصادشھري12_16_088

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

093_16_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

061_22_12
روشھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافيا و - 47
 برنامه ريزي
شھري

300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي
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390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

405_16_12

زبان 
تخصصي(جغرا

فيا و برنامه 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيريزي روستايي)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي
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414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

416_16_12
گردشگري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

417_16_12

روش تحقيق 
در مطالعات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

418_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

419_16_12
روابط متقابل 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيشھر و روستا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

421_16_12
روش ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

422_16_12
توسعه پايدار 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

423_16_12

شھر نشيني و 
دگرگوني در 

نواحي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

424_16_12
اقتصاد 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيروستايي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

425_16_12

جايگاه 
روستادر 

مطالعات و 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

427_16_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

428_16_12

برنامه ريزي 
روستايي در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

429_16_12

برنامه ريزي و 
طراحي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكالبدي روستا

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

430_16_12

كاربردGISدر 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

431_16_12

برنامه ريزي 
سازماندھي 

زيست بوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيھاي عشايري

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

432_16_12

مديريت بحران 
در نواحي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيروستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

433_16_12

برنامه ريزي 
روستايي در 

نواحي مرزي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيويژه

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

434_16_12
كارگاه برنامه 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيريزي روستايي

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي
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كارشناسيتشريحيپروژه12_16_435

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط

 جغرافيا و - 64
 برنامه ريزي
روستايي

300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

421_16_12
روش ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

437_16_12

زبان 
تخصصي(جغرا

فيا وبرنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيريزي شھري)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

438_16_12

كاربرد آمار و 
احتما?ت در 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

439_16_12

روش تحقيق 
در مطالعات 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

440_16_12
مباني برنامه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيريزي شھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

441_16_12

شھرھا و 
شھركھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيجديد

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

442_16_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشھري در ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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443_16_12

مسكن و 
اسكان غير 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيرسمي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد شھري12_16_444

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

445_16_12

تكنيكھاي 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيناحيه اي

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمديريت شھري12_16_446

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

447_16_12
توسعه پايدار 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

448_16_12

تكنيكھاي 
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

449_16_12

كاربرد GISدر 
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

450_16_12

كاربرد 
جغرافياي 
طبيعي در 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

451_16_12

برنامه ريزي 
حمل و نقل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

452_16_12

جغرافياي 
شھرھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكوچك و مياني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

453_16_12
گارگاه برنامه 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيريزي شھري

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

كارشناسيتشريحيپروژه12_16_454

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط

 جغرافيا و - 65
 برنامه ريزي
(جديد)شھري 

300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آب و ھوا - 66
شناسي

301_11_11
رياضيات 
پيشرفته

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 آب و ھوا - 66
شناسي

302_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيفيزيك عمومي11_11_303
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146
 آب و ھوا - 66
شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 آب و ھوا - 66
شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 آب و ھوا - 66
شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 آب و ھوا - 66
شناسي

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

 آب و ھوا - 66
شناسي

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي
 آب و ھوا - 66
شناسي

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١
 آب و ھوا - 66
شناسي

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست
 آب و ھوا - 66
شناسي

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383
 آب و ھوا - 66
شناسي

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385
 آب و ھوا - 66
شناسي

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي
 آب و ھوا - 66
شناسي

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري
 آب و ھوا - 66
شناسي

390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

 آب و ھوا - 66
شناسي

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور
 آب و ھوا - 66
شناسي
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392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)
 آب و ھوا - 66
شناسي

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي
 آب و ھوا - 66
شناسي

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي
 آب و ھوا - 66
شناسي

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399
 آب و ھوا - 66
شناسي

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي
 آب و ھوا - 66
شناسي

401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢
 آب و ھوا - 66
شناسي

402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي
 آب و ھوا - 66
شناسي

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين
 آب و ھوا - 66
شناسي

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا
 آب و ھوا - 66
شناسي

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

 آب و ھوا - 66
شناسي

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

 آب و ھوا - 66
شناسي

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي
 آب و ھوا - 66
شناسي

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني
 آب و ھوا - 66
شناسي

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

 آب و ھوا - 66
شناسي

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

473_16_12
ھيدروكليماتولوژ

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيي
 آب و ھوا - 66
شناسي

474_16_12

كاربرد سنجش 
از دور در اقليم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشناسي
 آب و ھوا - 66
شناسي

475_16_12

پايگاه داده 
ھاي اقليمي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستينقشه ھاي ھوا

 آب و ھوا - 66
شناسي

476_16_12
ميكرو 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكليماتولوژي
 آب و ھوا - 66
شناسي

477_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكاربردي
 آب و ھوا - 66
شناسي
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478_16_12
تغيير اقليم و 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيپيامدھاي آن

 آب و ھوا - 66
شناسي

480_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيفيزيكي
 آب و ھوا - 66
شناسي

كارشناسيتشريحيپروژه12_16_481
 آب و ھوا - 66
شناسي

482_16_12

مباني اكولوژي 
و جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزيستي
 آب و ھوا - 66
شناسي

483_16_12

نقشه ھا و 
نمودارھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستياقليمي
 آب و ھوا - 66
شناسي

484_16_12
آب و ھواي كره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزمين
 آب و ھوا - 66
شناسي

485_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقليمي
 آب و ھوا - 66
شناسي

486_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيآماري
 آب و ھوا - 66
شناسي

487_16_12

آشنايي با نرم 
افزارھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياقليمي
 آب و ھوا - 66
شناسي

488_16_12
اقليم شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيديناميك
 آب و ھوا - 66
شناسي

489_16_12

زبان تخصصي 
(آب و ھوا 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشناسي)

 آب و ھوا - 66
شناسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 آب و ھوا - 66
شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 آب و ھوا - 66
شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 آب و ھوا - 66
شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 آب و ھوا - 66
شناسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 آب و ھوا - 66
شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 آب و ھوا - 66
شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 آب و ھوا - 66
شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 آب و ھوا - 66
شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 آب و ھوا - 66
شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 آب و ھوا - 66
شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 آب و ھوا - 66
شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 آب و ھوا - 66
شناسي

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط
 آب و ھوا - 66
شناسي
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300_11_11
رياضيات 
مقدماتي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيآمار و احتما?ت11_17_146
67 - 
ژئومورفولوژي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
67 - 
ژئومورفولوژي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
67 - 
ژئومورفولوژي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
67 - 
ژئومورفولوژي

378_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيروستايي

67 - 
ژئومورفولوژي

379_16_12
مباني زمين 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيشناسي
67 - 
ژئومورفولوژي

380_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيھوا شناسي١
67 - 
ژئومورفولوژي

381_16_12
مباني محيط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزيست
67 - 
ژئومورفولوژي

382_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيجمعيت
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزمين در فضا12_16_383
67 - 
ژئومورفولوژي

384_16_12
فلسفه و سير 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيتكوين جغرافيا

67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينقشه خواني12_16_385
67 - 
ژئومورفولوژي

387_16_12

زبان 
تخصصي(ژئومور

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيفولوژي)
67 - 
ژئومورفولوژي

388_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيفرھنگي
67 - 
ژئومورفولوژي

389_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيشھري
67 - 
ژئومورفولوژي

390_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگردشگري

67 - 
ژئومورفولوژي

391_16_12
مباني سنجش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياز دور
67 - 
ژئومورفولوژي

392_16_12
روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتحقيق(نظري)
67 - 
ژئومورفولوژي

393_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيھيدرولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

394_16_12

مباني 
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياقتصادي
67 - 
ژئومورفولوژي

395_16_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينقشه برداري12_16_396
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياست وفضا12_16_399
67 - 
ژئومورفولوژي

400_16_12

كارتو گرافي و 
تھيه نقشه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيھاي موضوعي
67 - 
ژئومورفولوژي
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401_16_12
مباني آب و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيھواشناسي ٢
67 - 
ژئومورفولوژي

402_16_12

مباني 
سيستم 
اطaعات 

GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجغرافيايي
67 - 
ژئومورفولوژي

403_16_12

اصول وروش 
ھاي آمايش 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسرزمين
67 - 
ژئومورفولوژي

404_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيروستايي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

406_16_12
جغرافياي خاك 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيھا
67 - 
ژئومورفولوژي

407_16_12

مباني 
جغرافياي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسياسي

67 - 
ژئومورفولوژي

408_16_12

اصول و 
روشھاي 

برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيمنطقه اي

67 - 
ژئومورفولوژي

409_16_12
مخاطرات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيطبيعي
67 - 
ژئومورفولوژي

410_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيشھري ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

411_16_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

412_16_12
مخاطرات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيانساني
67 - 
ژئومورفولوژي

413_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجمعيت ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

414_16_12
آب و ھواي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران
67 - 
ژئومورفولوژي

415_16_12

مطالعات 
منطقه 

اي(خليج 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفارس)

67 - 
ژئومورفولوژي

420_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسياسي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

426_16_12
ژئوموفولوزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفرسايش12_16_455
67 - 
ژئومورفولوژي

456_16_12

كارھاي 
ميداني و 

آزمايشگاھي 
در 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيھيدرولوژي12_16_457
67 - 
ژئومورفولوژي

458_16_12
مديريت منابع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيآب ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتحليل فضائي12_16_459
67 - 
ژئومورفولوژي

460_16_12
ژئومورفولولوژي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيپيشرفته ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

461_16_12

كاربرد سنجش 
از دور در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

462_16_12

تغييرات 
محيطي و 

تكنيھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيارزيابي آن

67 - 
ژئومورفولوژي

463_16_12
ھيدرولوژي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيكاربردي
67 - 
ژئومورفولوژي

464_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيشھري
67 - 
ژئومورفولوژي

465_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقليمي
67 - 
ژئومورفولوژي
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466_16_12

تكنيك ترسيم 
نقشه ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

467_16_12

كاربرد سيستم 
ھاي اطaعات 

جغرافيائي 
(GIS) در 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيژئومورفولوژي
67 - 
ژئومورفولوژي

468_16_12

كاربرد 
ژئومورفولوژي 

در برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمحيطي

67 - 
ژئومورفولوژي

469_16_12

ژئومورفولوژي 
مناطق خشك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيايران
67 - 
ژئومورفولوژي

470_16_12
ژئومورفولوژي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيساحلي ايران

67 - 
ژئومورفولوژي

471_16_12
ژئومورفولوژي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيكاربردي
67 - 
ژئومورفولوژي

كارشناسيتشريحيپروژه12_16_472
67 - 
ژئومورفولوژي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

67 - 
ژئومورفولوژي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
67 - 
ژئومورفولوژي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
67 - 
ژئومورفولوژي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
67 - 
ژئومورفولوژي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
67 - 
ژئومورفولوژي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

67 - 
ژئومورفولوژي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
67 - 
ژئومورفولوژي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
67 - 
ژئومورفولوژي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
67 - 
ژئومورفولوژي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

67 - 
ژئومورفولوژي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
67 - 
ژئومورفولوژي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
67 - 
ژئومورفولوژي

017_11_15
فناوري 

ITعاتaكارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياط
67 - 
ژئومورفولوژي

001_12_11

فيزيولوژي 
عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستي(اعصاب وغدد)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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006_15_11

كامپيوتركاربردي
 براي 

دانشجويان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_12_12

متون روان 
شناسي به 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان خارجه ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_12_12

متون روان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_17_12
روان شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

008_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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009_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

011_17_12

روش تحقيق 
درروان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

013_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

014_17_12

شخصيت 
(نظريه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_17_015

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

017_17_12

آسيب 
شناسي 

رواني 
١(روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمرضي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_17_12

روانشناسي 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوراھنمايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

022_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

023_17_12

اعتياد(سبب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودرمان آن )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

026_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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027_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

029_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_030

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_17_12

روانشناسي 
يادگيري 
(نظريه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_17_12

پژوھشھاي 
عملي انفرادي 

درروان 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكروزبان12_17_033

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

036_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_17_12
كليات فلسفه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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001_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_12_11

فيزيولوژي 
عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستي(اعصاب وغدد)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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006_15_11

كامپيوتركاربردي
 براي 

دانشجويان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_12_12

متون روان 
شناسي به 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان خارجه ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_12_12

متون روان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_17_12
روان شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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008_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

009_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

011_17_12

روش تحقيق 
درروان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

013_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

014_17_12

شخصيت 
(نظريه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_17_015

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

017_17_12

آسيب 
شناسي 

رواني 
١(روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمرضي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_17_12

روانشناسي 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوراھنمايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

022_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

023_17_12

اعتياد(سبب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودرمان آن )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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024_17_12

روانشناسي 
ھوش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوسنجش آن

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

025_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتجربي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

026_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

027_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

028_17_12

روانشناسي 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

029_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_030

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_17_12

روانشناسي 
يادگيري 
(نظريه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_17_12

پژوھشھاي 
عملي انفرادي 

درروان 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكروزبان12_17_033

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

036_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

039_17_12
ارزشيابي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشخصيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_17_12
كليات فلسفه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_12_11

فيزيولوژي 
عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستي(اعصاب وغدد)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_15_11

كامپيوتركاربردي
 براي 

دانشجويان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_12_12

متون روان 
شناسي به 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان خارجه ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_12_12

متون روان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_17_12
روان شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

008_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

009_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

011_17_12

روش تحقيق 
درروان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

013_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

014_17_12

شخصيت 
(نظريه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_17_015

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

017_17_12

آسيب 
شناسي 

رواني 
١(روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمرضي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

019_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_17_12

روانشناسي 
مشاوره 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوراھنمايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

022_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

023_17_12

اعتياد(سبب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيودرمان آن )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

024_17_12

روانشناسي 
ھوش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوسنجش آن

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

025_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتجربي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

026_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

027_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

028_17_12

روانشناسي 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

029_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_030

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_17_12

روانشناسي 
يادگيري 
(نظريه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_17_12

پژوھشھاي 
عملي انفرادي 

درروان 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكروزبان12_17_033

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

036_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

039_17_12
ارزشيابي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشخصيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_17_12
كليات فلسفه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي(روانشناسي )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

001_20_12

انسان 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدراسaم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

10 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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002_12_11
فيزيولوژي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياعصاب وغدد

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمارتوصيفي11_17_004

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيآماراستنباطي11_17_005

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

004_11_12
كاربردآزمونھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرواني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_11_12

اصول وفنون 
راھنمايي 
ومشاوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيخانواده

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_11_12
فلسفه آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوپرورش

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

007_11_12
روشھاوفنون 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتدريس

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكليات فلسفه12_11_009

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

365_11_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتربيتي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

366_11_12

مقدمات 
روشھاي 

تحقيق در 
روانشناسي و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعلوم تربيتي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيروان سنجي12_11_367

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

407_11_12

روانشناسي 
شخصيت 

(نظريه ھا و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمفاھيم )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

021_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيروانشناسي ٢

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

006_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي ٢

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

012_17_12

علم النفس 
ازديدگاه 

دانشمندان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

018_17_12

تاريخچه 
ومكاتب 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروانشناسي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

020_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياحساس وادراك

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

025_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتجربي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

035_17_12
اختa?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستييادگيري

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

037_17_12
ارزشيابي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيشخصيت

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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038_17_12
مقدمات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينوروپسيكولوژي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

040_17_12

سميناردرمسا
ئل 

روانشناسي 
عمومي 
كارشناسيتشريحي(عملي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

041_17_12

روانشناسي 
بازي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي(روانشناسي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

042_17_12

روانشناسي 
رشد٢(روانشنا

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

044_17_12

مقدمات 
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسaمت

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

046_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيرشد١

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

049_17_12

متون زبان 
تخصصي 

روانشناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوعلوم تربيتي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

051_17_12

روانشناسي 
وآموزش 
كودكان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياستثنايي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

052_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروه

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

053_17_12

روش ھاي 
تغييرواصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيرفتار

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

055_17_12

مباني واصول 
راھنمايي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيومشاوره

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

056_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي ١

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

057_17_12
انگيزش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوھيجان

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

060_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيرواني ١

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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061_17_12

آسيب 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيرواني ٢

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتفكر و زبان12_17_062

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

064_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياعتياد

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

066_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفيزيولوژيك

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

067_17_12

نظريه ھاي 
مشاوره وروان 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيدرماني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

069_17_12

پروژه 
(پژوھشھاي 

عملي 
كارشناسيتشريحيوانفرادي )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

105_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياجتماعي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

181_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيجنايي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

182_17_12
كاربرد كامپيوتر 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر روانشناسي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

184_17_12

روا نشناسي 
ھوش و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيسنجش آن

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_17_185

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

186_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستييادگيري

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

187_17_12
روانشناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمرضي كودك

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

062_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

063_22_12

آسيب 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

23 - 
 روانشناسي
 گرايش
 روانشناسي
عمومي

005_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

006_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 10
دولتي
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007_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 10
دولتي

009_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 10
دولتي

010_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 10
دولتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_022
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_023
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٣_12_024
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان تخصصي 12۴_12_025
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 10
دولتي

004_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

005_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 10
دولتي

006_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكنترل بودجه

 مديريت - 10
دولتي

007_14_12
حسابداري 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
 مديريت - 10
دولتي

091_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياسي
 مديريت - 10
دولتي

025_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 10
دولتي

026_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 10
دولتي

027_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ١
 مديريت - 10
دولتي

028_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

029_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 10
دولتي

030_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدولتي ٢
 مديريت - 10
دولتي

031_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

032_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 10
دولتي

033_18_12

تجزيه وتحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 10
دولتي

034_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 10
دولتي

035_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمديريت
 مديريت - 10
دولتي

036_18_12

سيرانديشه 
ھاي سياسي 

وتحول 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينھادھاي اداري

 مديريت - 10
دولتي

037_18_12

مديريت 
سازمانھاي 

محلي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيوشھرداريھا

 مديريت - 10
دولتي
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيمديريت توسعه12_18_038
 مديريت - 10
دولتي

039_18_12
روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكاردرسازمان
 مديريت - 10
دولتي

040_18_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدولتي

 مديريت - 10
دولتي

041_18_12

سازماندھي 
واصaح 

تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوروشھا

 مديريت - 10
دولتي

042_18_12
مديريت تحول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسازماني
 مديريت - 10
دولتي

043_18_12

مباحث ويژه 
درمديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدولتي
 مديريت - 10
دولتي

044_18_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتطبيقي

 مديريت - 10
دولتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 10
دولتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 10
دولتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_006
 مديريت - 10
دولتي

007_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 10
دولتي

008_21_12

ماليه عمومي 
وتنظيم 

خطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولت

 مديريت - 10
دولتي

064_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسازمانھا

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمديريت تعاونيھا12_22_065
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق اداري12_23_006
 مديريت - 10
دولتي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 10
دولتي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 10
دولتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 10
دولتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 10
دولتي

005_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

006_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

007_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 10
دولتي

009_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 10
دولتي

010_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 10
دولتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_022
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_023
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٣_12_024
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان تخصصي 12۴_12_025
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 10
دولتي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 10
دولتي

004_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

005_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 10
دولتي

006_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكنترل بودجه

 مديريت - 10
دولتي

007_14_12
حسابداري 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 10
دولتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 10
دولتي

091_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيسياسي
 مديريت - 10
دولتي

025_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 10
دولتي

026_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 10
دولتي

027_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ١
 مديريت - 10
دولتي

028_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 10
دولتي

029_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 10
دولتي

030_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدولتي ٢
 مديريت - 10
دولتي

031_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 10
دولتي
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032_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 10
دولتي

033_18_12

تجزيه وتحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 10
دولتي

034_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 10
دولتي

035_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمديريت
 مديريت - 10
دولتي

036_18_12

سيرانديشه 
ھاي سياسي 

وتحول 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينھادھاي اداري

 مديريت - 10
دولتي

037_18_12

مديريت 
سازمانھاي 

محلي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيوشھرداريھا

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيمديريت توسعه12_18_038
 مديريت - 10
دولتي

039_18_12
روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكاردرسازمان
 مديريت - 10
دولتي

040_18_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدولتي

 مديريت - 10
دولتي

041_18_12

سازماندھي 
واصaح 

تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوروشھا

 مديريت - 10
دولتي

042_18_12
مديريت تحول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسازماني
 مديريت - 10
دولتي

043_18_12

مباحث ويژه 
درمديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدولتي
 مديريت - 10
دولتي

044_18_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتطبيقي

 مديريت - 10
دولتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 10
دولتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 10
دولتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 10
دولتي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_006
 مديريت - 10
دولتي

007_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 10
دولتي

008_21_12

ماليه عمومي 
وتنظيم 

خطمشي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيمالي دولت

 مديريت - 10
دولتي

064_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيسازمانھا

 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمديريت تعاونيھا12_22_065
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_005
 مديريت - 10
دولتي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق اداري12_23_006
 مديريت - 10
دولتي
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 10
دولتي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 10
دولتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 10
دولتي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 10
دولتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 10
دولتي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 10
دولتي

117_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

118_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

217_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

086_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 20
بازرگاني

087_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_166
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12۴_12_167
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_168
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان تخصصي 12٣_12_169
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 20
بازرگاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 20
بازرگاني

066_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

068_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

069_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12١_14_070
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12٢_14_072
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_073
 مديريت - 20
بازرگاني
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كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153
 مديريت - 20
بازرگاني

147_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكار
 مديريت - 20
بازرگاني

117_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 20
بازرگاني

118_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

119_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

120_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

121_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

122_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار
 مديريت - 20
بازرگاني

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 20
بازرگاني

124_18_12

تجزيه تحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 20
بازرگاني

125_18_12
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_126
 مديريت - 20
بازرگاني

127_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

129_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك
 مديريت - 20
بازرگاني

130_18_12

سيستمھاي 
خريدوانبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوتوزيع
 مديريت - 20
بازرگاني

132_18_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيآن درسازمان
 مديريت - 20
بازرگاني

134_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 20
بازرگاني

145_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

146_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيصادرات وواردات
 مديريت - 20
بازرگاني

147_18_12
سميناردرمسا

كارشناسيتشريحيئل بازاريابي
 مديريت - 20
بازرگاني

148_18_12
تحقيقات 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيبازاريابي

 مديريت - 20
بازرگاني

149_18_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالكترونيك
 مديريت - 20
بازرگاني

151_18_12

حقوق 
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 20
بازرگاني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 20
بازرگاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 20
بازرگاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_026
 مديريت - 20
بازرگاني
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_027
 مديريت - 20
بازرگاني

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_018
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_019
 مديريت - 20
بازرگاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 20
بازرگاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 20
بازرگاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 20
بازرگاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 20
بازرگاني

117_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

118_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 

درمديريت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

217_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

086_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 20
بازرگاني

087_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_166
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12۴_12_167
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_168
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان تخصصي 12٣_12_169
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 20
بازرگاني

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 20
بازرگاني

066_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

068_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 20
بازرگاني

069_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12١_14_070
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني
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071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري
 مديريت - 20
بازرگاني

مديريت مالي 12٢_14_072
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي 12١_14_073
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 20
بازرگاني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 20
بازرگاني

147_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكار
 مديريت - 20
بازرگاني

117_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 20
بازرگاني

118_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

119_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

120_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 20
بازرگاني

121_18_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدرمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

122_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار
 مديريت - 20
بازرگاني

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 20
بازرگاني

124_18_12

تجزيه تحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 20
بازرگاني

125_18_12
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_126
 مديريت - 20
بازرگاني

127_18_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت
 مديريت - 20
بازرگاني

129_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك
 مديريت - 20
بازرگاني

130_18_12

سيستمھاي 
خريدوانبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوتوزيع
 مديريت - 20
بازرگاني

132_18_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيآن درسازمان
 مديريت - 20
بازرگاني

134_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 20
بازرگاني

145_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

146_18_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيصادرات وواردات
 مديريت - 20
بازرگاني

147_18_12
سميناردرمسا

كارشناسيتشريحيئل بازاريابي
 مديريت - 20
بازرگاني

148_18_12
تحقيقات 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيبازاريابي

 مديريت - 20
بازرگاني

149_18_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالكترونيك
 مديريت - 20
بازرگاني

151_18_12

حقوق 
بازرگاني بين 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيالمللي
 مديريت - 20
بازرگاني

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 20
بازرگاني
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434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 20
بازرگاني

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 20
بازرگاني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_026
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_027
 مديريت - 20
بازرگاني

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_018
 مديريت - 20
بازرگاني

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق بازرگاني12_23_019
 مديريت - 20
بازرگاني

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 20
بازرگاني

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 20
بازرگاني

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 20
بازرگاني

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 20
بازرگاني

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 20
بازرگاني

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 20
بازرگاني

004_11_11

رياضيات 
كاربردي 

درمديريت 
جھانگردي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 43
جھانگردي

004_15_11

مباني 
وكاربردكامپيوترد

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيرجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12١_12_008
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12٢_12_009
 مديريت - 43
جھانگردي

010_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيتخصصي ١
 مديريت - 43
جھانگردي

011_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتخصصي ٢
 مديريت - 43
جھانگردي

012_12_12

زبان انگليسي 
مكاتبات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتخصصي

 مديريت - 43
جھانگردي

013_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمكالمه
 مديريت - 43
جھانگردي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 43
جھانگردي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 43
جھانگردي

002_14_12

اصول 
حسابداري 

١(جھانگردي )
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 43
جھانگردي

003_14_12

اصول 
حسابداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي٢(جھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 43
جھانگردي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 43
جھانگردي

125_16_12

جغرافياي 
جھانگردي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي
 مديريت - 43
جھانگردي

126_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

004_17_12

روانشناسي 
عمومي 
(مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيجھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

001_18_12
شناخت صنعت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

002_18_12

آماركاربردي 
درمديريت 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

003_18_12

مباني مردم 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستي(جھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

004_18_12

اصول علم 
اقتصاد١(خرد-

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيجھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

005_18_12
گذراندن اوقات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيفراغت
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيروش تحقيق12_18_006
 مديريت - 43
جھانگردي

007_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو مديريت
 مديريت - 43
جھانگردي

008_18_12
شناخت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروحيات ملل
 مديريت - 43
جھانگردي

009_18_12

پژوھش 
عملياتي 

درجھانگردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني12_18_010
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيفرھنگ عامه12_18_011
 مديريت - 43
جھانگردي

012_18_12

نقشه خواني 
وآشنايي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبانقشه
 مديريت - 43
جھانگردي

013_18_12
آداب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيسفردراسaم
 مديريت - 43
جھانگردي

014_18_12

آشنايي 
باسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

015_18_12

مديريت 
بازاريابي 
وتبليغات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفن راھنمايي12_18_016
 مديريت - 43
جھانگردي
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017_18_12

برنامه ريزي 
توسعه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

018_18_12
آشنايي باموزه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيھاي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

019_18_12

قوانين ومقررات 
حقوقي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيجھانگردي
 مديريت - 43
جھانگردي

020_18_12
امورمسافرت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيوصدوربليط
 مديريت - 43
جھانگردي

021_18_12

برنامه ريزي 
وسرپرستي 

گشتھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

022_18_12

تجزيه وتحليل 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

023_18_12

مطالعات 
تطبيقي 

سياست ھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسيتشريحيكارآموزي12_18_024
 مديريت - 43
جھانگردي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 43
جھانگردي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 43
جھانگردي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 43
جھانگردي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 43
جھانگردي

003_21_12

اصول علم 
اقتصاد٢(كaن -

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجھانگردي )
 مديريت - 43
جھانگردي

004_21_12
اقتصادجھانگرد

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيي
 مديريت - 43
جھانگردي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_23_004
 مديريت - 43
جھانگردي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

001_25_12
زبان انگليسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستي١
 مديريت - 43
جھانگردي

002_25_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي٢
 مديريت - 43
جھانگردي

001_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيايران ١
 مديريت - 43
جھانگردي

002_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيايران ٢
 مديريت - 43
جھانگردي

003_26_12
شناخت صنايع 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيدستي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي

001_27_12

مباني جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيجھانگردي

 مديريت - 43
جھانگردي

001_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ١
 مديريت - 43
جھانگردي

002_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ٢
 مديريت - 43
جھانگردي

003_29_12
باستان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران
 مديريت - 43
جھانگردي
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 43
جھانگردي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 43
جھانگردي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 43
جھانگردي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 43
جھانگردي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 43
جھانگردي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 43
جھانگردي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 43
جھانگردي

رياضيات پايه11_11_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

010_11_11

رياضيات 
وكاربردآن 
درمديريت

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

011_11_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيدرمديريت ١
 مديريت - 45
صنعتي

009_15_11
كامپيوتروكاربردآ

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستين درمديريت
 مديريت - 45
صنعتي

013_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢
 مديريت - 45
صنعتي

014_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري
 مديريت - 45
صنعتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12١_12_033
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_12_034
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٣_12_035
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي 12۴_12_036
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 مديريت - 45
صنعتي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 مديريت - 45
صنعتي

011_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢
 مديريت - 45
صنعتي

012_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي ١
 مديريت - 45
صنعتي

013_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيصنعتي ٢
 مديريت - 45
صنعتي

014_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيصنعتي ٣
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 مديريت - 45
صنعتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مديريت - 45
صنعتي

093_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيصنعتي
 مديريت - 45
صنعتي
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061_18_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_18_062
 مديريت - 45
صنعتي

063_18_12

مباني مديريت 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيوالگوھاي آن
 مديريت - 45
صنعتي

064_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت
 مديريت - 45
صنعتي

065_18_12
تحقيق 

درعمليات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

066_18_12
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

067_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيروش تحقيق12_18_068
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_069
 مديريت - 45
صنعتي

070_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار
 مديريت - 45
صنعتي

071_18_12

فنون تجزيه 
وتحليل 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم ھا
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_18_072
 مديريت - 45
صنعتي

073_18_12

سيستم ھاي 
خريد،توزيع 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوانبارداري

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحفاظت صنعتي12_18_074
 مديريت - 45
صنعتي

075_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني
 مديريت - 45
صنعتي

076_18_12

بررسي 
اقتصادي 
طرحھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيصنعتي
 مديريت - 45
صنعتي

077_18_12

طرح ريزي 
وتعميرات 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيونگھداري

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه12_18_078
 مديريت - 45
صنعتي

079_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالملل
 مديريت - 45
صنعتي

080_18_12

بھره وري 
وتجزيه و تحليل 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآن در سازمانھا

 مديريت - 45
صنعتي

081_18_12
تحقيق 

درعمليات ٣
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسيتشريحيپروژه12_18_082
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمديريت كارخانه12_18_083
 مديريت - 45
صنعتي

084_18_12
كارسنجي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيوروش سنجي
 مديريت - 45
صنعتي

085_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت
 مديريت - 45
صنعتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 45
صنعتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 مديريت - 45
صنعتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 مديريت - 45
صنعتي
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_011
 مديريت - 45
صنعتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_012
 مديريت - 45
صنعتي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 مديريت - 45
صنعتي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 45
صنعتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 مديريت - 45
صنعتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 مديريت - 45
صنعتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 مديريت - 45
صنعتي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 45
صنعتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 مديريت - 45
صنعتي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 مديريت - 45
صنعتي

264_11_11
رياضي 

مقدماتي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

242_15_11

مھارتھاي 
ھفت گانه 

ICDL
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

035_18_11
جمعيت 

كارشناسيتستيوتنظيم خانواده

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

038_18_11
مھارتھاي دفاع 

غيرنظامي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

276_11_12
مھارتھاي 

زندگي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

277_11_12

مھارتھاي 
تحصيلي 

درنظام آموزش 
ازراه دور

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

278_11_12

مھارتھاي 
عمومي فني 

وحرفه اي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

262_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسيتستيمقدماتي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

211_13_12

زبان وادبيات 
فارسي 
كارشناسيتستيمقدماتي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

174_17_12

خaقيت حل 
مسئله 

وتفكرراھبردي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

احاديث فقھي12_20_075
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12١_20_076

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

077_20_12

حقوق جزاي 
خصوصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياسaم

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12٢_20_078

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12١_20_079

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12٣_20_083

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

085_20_12

حقوق جزاي 
عمومي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياصول فقه 12٢_20_087

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيفقه 12۴_20_088

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

حقوق خانواده12_20_091
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تطبيقي12_20_092

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكليات حقوق12_20_093

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

224_20_12
حقوق بين 

الملل عمومي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقواعدفقه 12١_20_225

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

226_20_12
حقوق بين 

الملل خصوصي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيقواعدفقه 12٢_20_227

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

228_20_12

مباحثي 
ازحقوق مدني 
(قواعدعمومي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقراردادھا)

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ فقه وفقھا12_20_229

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياصول فقه 12٣_20_230

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآيات ا?حكام12_20_231

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت 12١_20_232

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه تطبيقي 12١_20_233

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

234_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمدني

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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235_20_12

حقوق 
تجارت(٢)(مبان

ي فقھي 
وحقوقي 
معامaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيالكترونيك)

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق كار12_20_236

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه 12۵_20_237

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

238_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكيفري

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_20_239

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه تطبيقي 12٢_20_240

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

241_20_12

فلسفه فقه 
ومباني احكام 

مستحدثه
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

281_20_12

حقوق بين 
المللي 

عمومي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوخصوصي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12۴_20_282

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه 12۶_20_283

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه فقه12_20_284

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

442_20_12

منطق 
وفلسفه 
كارشناسيتستيمقدماتي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_463

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

145_21_12

درآمدي 
براقتصاداسaم

ي
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

009_29_12
سيري درتاريخ 
تمدن اسaمي

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسيتستيعربي مقدماتي12_30_021

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

034_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(كaم ١)

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

035_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(كaم ٢)

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

انسان دراسaم12_33_037
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

040_33_12
آشنايي بافقه 

كارشناسيتستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

029_34_12
مباني 

كارآفريني
تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

030_34_12

آشنايي 
بامقررات 

كارآفريني 
وسرمايه گذاري

تستي و 
كارشناسيتشريحي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

032_35_12
برنامه ريزي 
كارشناسيتستيكسب وكار

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

034_35_12

اصول ومباني 
مديريت 
كارشناسيتستياسaمي

 الھيات - 20
 فقه ومباني)
 حقوق
( اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

113_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaمي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

116_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيغرب ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعرفان نظري12_20_146

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتاريخ تصوف 12١_20_147

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

148_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

149_20_12

روشھاي 
مطالعات ديني 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستي١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

150_20_12
متون ديني به 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيزبان خارجي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

151_20_12

آشنايي 
باكليات علم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيكaم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعرفان عملي12_20_152

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتاريخ تصوف 12٢_20_153

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

154_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفارسي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

156_20_12
متون ديني به 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبان خارجي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

157_20_12
اديان ايران 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيپيش ازاسaم ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

158_20_12
اديان ابتدايي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيوقديم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

159_20_12
متون ديني به 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيزبان خارجي ٣

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستياديان ھند12١_20_160

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدين خاوردور12_20_161

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

162_20_12
تاريخ فرق 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياسaمي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

163_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعربي ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياديان ھند12٢_20_164

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

165_20_12
متون عرفاني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيعربي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

166_20_12
تاريخ فرق 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

167_20_12

متون عرفاني 
به زبان خارجي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

168_20_12
اديان ايران 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيپيش ازاسaم ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

169_20_12

آشنايي 
باسنت ھاي 

عرفاني 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيغيراسaمي

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

170_20_12

متون عرفاني 
به زبان خارجي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيدين بودا12_20_171

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدين يھود12_20_172

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيفلسفه دين12_20_173

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمسيحيت12_20_174

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان
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205_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيغرب ١

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

273_20_12

روشھاي 
مطالعات ديني 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

616_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 59
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش اديان
وعرفان

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي 12٣_20_043

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

242_20_12
تاريخ نگاري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدراسaم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

243_20_12

تاريخ اسaم 
ازوفات پيامبر 
تاسقوطبني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياميه

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

244_20_12

متون تاريخي 
وجغرافيايي به 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيزبان فارسي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

245_20_12

شناخت منابع 
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتمدن اسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

246_20_12
كليات فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوتمدن اسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

247_20_12
تاريخ ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

248_20_12

تاريخ اسaم 
ازآغازخaفت 

عباسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيتاسقوطبغداد

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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249_20_12
تاريخ اسaم 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرمصروشام

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

250_20_12

تاريخ اسaم 
درمغرب 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواندلس

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

251_20_12
تاريخ ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

252_20_12
تاريخ تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياسaمي ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

254_20_12
تاريخ علوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaم ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

255_20_12

تاريخ اسaم 
ازسقوطبغدادتا
تاسيس دولت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيصفوي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

256_20_12
تاريخ علوم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدراسaم ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

257_20_12
تاريخ تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaمي ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

258_20_12

مطالعات 
اسaمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيدرغرب

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

261_20_12
تاريخ علوم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدراسaم ٣

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

262_20_12
وضع كنوني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجھان اسaم ١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

263_20_12

تاريخ اسaم 
درشبه قاره 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيھند

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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264_20_12

جغرافياي 
تاريخي اسaم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

265_20_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتاريخي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

266_20_12

تاريخ آموزش 
وپرورش 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيدراسaم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ عثمانيان12_20_267

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

268_20_12
وضع كنوني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجھان اسaم ٢

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

269_20_12
خطوطوكتيبه 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيھاي اسaمي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

272_20_12

پژوھش 
درموضوعات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمنتخب

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

275_20_12

فرھنگ وتمدن 
مسلمانان 

دركشورھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيغيرمسلمان

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

276_20_12

متون تاريخي 
وجغرافيايي به 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيزبان عربي

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

277_20_12

جغرافياي 
تاريخي اسaم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيتاريخ صفويه12_20_278

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

279_20_12
جھان اسaم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيغرب واستعمار

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي
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285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيتاريخ تشيع12_29_010

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 60
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش تاريخ
 فرھنگ وتمدن
اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه الحديث 12١_20_053

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه الحديث 12٢_20_057

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتاريخ قرآن 12١_20_096

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدرايه الحديث12_20_097

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيتاريخ قرآن 12٢_20_098

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

099_20_12

تاريخ 
تفسيرقرآن 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتاريخ حديث12_20_102

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

105_20_12

تاريخ 
تفسيرقرآن 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

175_20_12

مكاتب 
وروشھاي 

تفسيرقرآن 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيعلوم قرآني 12١_20_176

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

177_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقرآن كريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

178_20_12
مفردات قرآن 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكريم

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

179_20_12

مكاتب 
وروشھاي 

تفسيرقرآن 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعلوم قرآني 12٢_20_180

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

181_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيقرآن كريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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182_20_12
اھل البيت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدرقرآن وحديث

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

183_20_12
مباني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينقدوفھم حديث

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيعلوم قرآني 12٣_20_184

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

185_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيقرآن كريم ٣

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

186_20_12
قرائت ودرك 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمتون تفسيري

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

187_20_12
كليات علم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيرجال

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

188_20_12
شناخت نھج 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيالبaغه ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

189_20_12
تفسيرترتيبي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيقرآن كريم ۴

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعلوم قرآني 12۴_20_190

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

191_20_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستي قرآن كريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

192_20_12
شناخت نھج 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيالبaغه ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

193_20_12
بaغت قرآن 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيكريم ١

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

194_20_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي قرآن كريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

195_20_12
بaغت قرآن 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكريم ٢

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجوامع حديثي12_20_196

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

197_20_12
قرآن 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوخاورشناسان

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

198_20_12

تاثيرقرآن 
درپيدايش 
علوم زبان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيعربي

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

199_20_12
شناخت ادعيه 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياھل بيت (ع )

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_464

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 61
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش علوم
قرآن وحديث

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

113_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaمي ١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

116_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيغرب ٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمنطق 12٣_20_119

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

123_20_12
كaم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٣(تخصصي )

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

155_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياسaمي ٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيفلسفه دين12_20_173

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

200_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستي١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

201_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستي٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي 12۴_20_202

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيحكمت مشاء 12١_20_203

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

205_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيغرب ١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيكaم 12۴_20_206

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

207_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي٣

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

208_20_12
تاريخ فلسفه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياسaمي ٣

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيفلسفه اخaق12_20_209

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيحكمت مشاء 12٢_20_210

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

211_20_12
حكمت متعاليه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستي۴

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

212_20_12
مسائل كaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيجديد١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطق جديد12١_20_213

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

214_20_12
حكمت اشراق 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستي١

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعرفان نظري 12١_20_215

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه معاصر12_20_217

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

218_20_12
مسائل كaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجديد٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

219_20_12
فلسفه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيتطبيقي

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيفلسفه علم12_20_220

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمنطق جديد12٢_20_221

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

222_20_12
حكمت اشراق 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي٢

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعرفان نظري 12٢_20_223

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمنطق 12۴_20_280

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي
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285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_460

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_461

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي 12٣_20_462

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات - 62
 ومعارف
 اسaمي
 گرايش فلسفه
وكaم اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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077_20_12

حقوق جزاي 
خصوصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12١_20_079

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

085_20_12

حقوق جزاي 
عمومي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياصول فقه 12٢_20_087

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تطبيقي12_20_092

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكليات حقوق12_20_093

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقواعدفقه 12١_20_225

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيقواعدفقه 12٢_20_227

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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228_20_12

مباحثي 
ازحقوق مدني 
(قواعدعمومي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقراردادھا)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ فقه وفقھا12_20_229

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياصول فقه 12٣_20_230

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآيات ا?حكام12_20_231

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت 12١_20_232

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه تطبيقي 12١_20_233

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

234_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمدني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

235_20_12

حقوق 
تجارت(٢)(مبان

ي فقھي 
وحقوقي 
معامaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيالكترونيك)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق كار12_20_236

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه 12۵_20_237

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

238_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكيفري

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_20_239

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه تطبيقي 12٢_20_240

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

281_20_12

حقوق بين 
المللي 

عمومي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوخصوصي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12۴_20_282

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه 12۶_20_283

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه فقه12_20_284

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_463

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيفقه 12١_20_569

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفقه 12٢_20_570

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيفقه 12٣_20_571

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيفقه 12۴_20_572

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12١_20_018

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمنطق 12١_20_019

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

023_20_12
مبادي فقه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيواصول

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12٢_20_025

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمنطق 12٢_20_028

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكaم 12١_20_033

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

037_20_12
آشنايي بااديان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبزرگ

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكaم 12٢_20_040

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

077_20_12

حقوق جزاي 
خصوصي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12١_20_079

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم بaغي12_20_080

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

085_20_12

حقوق جزاي 
عمومي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياصول فقه 12٢_20_087

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تطبيقي12_20_092

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيكليات حقوق12_20_093

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصرف 12١_20_131

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12٢_20_132

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينحوكاربردي 12١_20_133

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينحوكاربردي 12٢_20_134

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينحوكاربردي 12٣_20_135

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

136_20_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيآشنايي بافقه12_20_137

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

138_20_12
كليات فلسفه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

139_20_12
آشنايي باعلوم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقرآن وحديث

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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140_20_12
قرائت ودرك 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيمتون عربي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينحوكاربردي 12۴_20_141

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

142_20_12
مھارتھاي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيترجمه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

143_20_12
سيري درنھج 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالبaغه

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

144_20_12
كليات عرفان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياسaمي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

145_20_12

آشنايي باتاريخ 
وروشھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتفسيرقرآن

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيقواعدفقه 12١_20_225

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيقواعدفقه 12٢_20_227

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

228_20_12

مباحثي 
ازحقوق مدني 
(قواعدعمومي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيقراردادھا)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخ فقه وفقھا12_20_229

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياصول فقه 12٣_20_230

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيآيات ا?حكام12_20_231

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت 12١_20_232

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه تطبيقي 12١_20_233

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

234_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمدني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

235_20_12

حقوق 
تجارت(٢)(مبان

ي فقھي 
وحقوقي 
معامaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيالكترونيك)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحقوق كار12_20_236

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفقه 12۵_20_237

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

238_20_12
آيين دادرسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيكيفري

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_20_239

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيفقه تطبيقي 12٢_20_240

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

281_20_12

حقوق بين 
المللي 

عمومي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيوخصوصي

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياصول فقه 12۴_20_282

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفقه 12۶_20_283

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفلسفه فقه12_20_284

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

285_20_12
تاريخ تحليلي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصدراسaم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيزبان تخصصي 12٣_20_463

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيفقه 12١_20_569

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفقه 12٢_20_570

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيفقه 12٣_20_571

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيفقه 12۴_20_572

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

584_20_12

انديشه 
اسaمي ١ 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي(دانشپذيري)

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 الھيات و - 63
 معارف
 اسaمي
 گرايش فقه
 ومباني حقوق
اسaمي

رياضيات 11١_11_174
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

رياضيات 11٢_11_175
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيآمار11١_17_117

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيآمار11٢_17_118

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

206_12_12

زبان خارجي 
٢(زبان 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتخصصي )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

092_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

181_18_12
تجارت بين 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيالملل

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

182_18_12
اصول سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياقتصادخرد12١_21_086

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 12١_21_087

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12٢_21_088

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادكaن 12٢_21_089

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستياقتصادرياضي12_21_090

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

091_21_12
اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيعمومي ١

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

092_21_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيپول وبانكداري12_21_093

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

094_21_12
مباني فقھي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستياقتصاداسaم

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

095_21_12
اقتصادبخش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيعمومي ٢

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

096_21_12
تاريخ 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيعقايداقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي12_21_097

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيماليه بين الملل12_21_098

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادتوسعه12_21_099

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادمديريت12_21_100

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

101_21_12

ارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادمنابع12_21_102

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

103_21_12
نظام اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيصدراسaم

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصادايران12_21_104

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروش تحقيق12_21_105

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

106_21_12
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستياقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

107_21_12
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

108_21_12
نظامھاي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياقتصادي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)
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109_21_12
پژوھش 
عملياتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستياقتصادصنعتي12_21_110

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

111_21_12
اقتصادكارونيرو

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيي انساني

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

139_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيحقوق تجارت12_23_172

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 10
 اقتصادي
( اقتصادنظري)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

208_12_12
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

181_18_12
تجارت بين 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيالملل

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستياقتصادرياضي12_21_090

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

096_21_12
تاريخ 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيعقايداقتصادي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي12_21_097

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيماليه بين الملل12_21_098

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياقتصادمديريت12_21_100

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

101_21_12

ارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياقتصادي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادمنابع12_21_102

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

103_21_12
نظام اقتصادي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيصدراسaم

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

107_21_12
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

108_21_12
نظامھاي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستياقتصادي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

109_21_12
پژوھش 
عملياتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستياقتصادصنعتي12_21_110

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

113_21_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيدراقتصاد

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسيتشريحيپروژه12_21_120

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

121_21_12
اقتصادكaن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيميانه ١

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

122_21_12
اقتصادخردميانه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستي ١

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

123_21_12
اقتصادخردميانه

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستي ٢

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

124_21_12
اقتصادكaن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيميانه ٢

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

125_21_12
اقتصادبخش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيعمومي

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصادايران12_21_134

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 13
 اقتصادي
 نظري)
چندبخشي(
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رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادخردوكaن12_21_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمباني تعاون12_22_003

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

044_22_12
اصول وانديشه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

045_22_12

سيرتحول 
تعاوني درايران 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيوجھان

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

046_22_12
انواع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوكاركردتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

047_22_12

زمينه ھاي 
وشيوه ھاي 

ھمياري 
درجوامع 
شھري و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12١_22_048

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

049_22_12

سازماندھي 
ومديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

050_22_12
امورمالي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

051_22_12
اصول آموزش 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيوترويج تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

052_22_12
سمينارمسائل 

كارشناسيتشريحيتعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_22_053

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيحقوق تجارت12_23_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

003_23_12

حقوق تعاون 
(تھيه 

اساسنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوآيين نامه )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحسابداري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادخردوكaن12_21_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمباني تعاون12_22_003

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

044_22_12
اصول وانديشه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

045_22_12

سيرتحول 
تعاوني درايران 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيوجھان

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

046_22_12
انواع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوكاركردتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

047_22_12

زمينه ھاي 
وشيوه ھاي 

ھمياري 
درجوامع 
شھري و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيروستايي

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12١_22_048

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

049_22_12

سازماندھي 
ومديريت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

050_22_12
امورمالي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتعاونيھا

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

051_22_12
اصول آموزش 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيوترويج تعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

052_22_12
سمينارمسائل 

كارشناسيتشريحيتعاوني

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسيتشريحيكارورزي 12٢_22_053

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيحقوق تجارت12_23_002

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

003_23_12

حقوق تعاون 
(تھيه 

اساسنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوآيين نامه )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 20
 اجتماعي
 تعاون ورفاه)
( اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_15_11
كاربردكامپيوتردر
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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006_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيجھان سوم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

010_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش پرورش

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

011_22_12
مردم شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفرھنگي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

012_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

014_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

017_22_12

جامعه 
شناسي ايaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوعشايرايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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020_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيارتباط جمعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

023_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

026_22_12
تكنيكھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخاص تحقيق

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

027_22_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشھري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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035_22_12
جمعيت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتشريحيكارتحقيقي12_22_039

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

041_22_12
كاربردجمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_15_11
كاربردكامپيوتردر
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_12_12

زبان تخصصي -
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


001_17_12

مباني 
روانشناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمباني تعاون12_22_003

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

006_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيجھان سوم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

007_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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008_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

009_22_12

تاريخ 
تفكراجتماعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدراسaم

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

010_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآموزش پرورش

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

011_22_12
مردم شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيفرھنگي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

012_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

013_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

014_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

015_22_12
تامين ورفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

016_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

017_22_12

جامعه 
شناسي ايaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوعشايرايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

018_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

019_22_12
آماردرعلوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

020_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيارتباط جمعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

021_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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022_22_12

جامعه 
شناسي 

قشرھاونابرابريه
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياي اجتماعي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

023_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

024_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

025_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

026_22_12
تكنيكھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخاص تحقيق

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

027_22_12
جغرافياي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

029_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيشھري

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيسازمانھا

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_22_12

جامعه 
شناسي 
درادبيات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيفارسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

034_22_12

جامعه 
شناسي جنگ 

ونيروھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستينظامي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

035_22_12
جمعيت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

036_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)
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037_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيانقaب

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسيتشريحيكارتحقيقي12_22_039

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

041_22_12
كاربردجمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 30
 اجتماعي
 پژوھشگري)
 علوم اجتماعي
)

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

141_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

142_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

143_22_12

مباني 
روانشناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

144_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

145_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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146_22_12

مباني 
مددكاري 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

147_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

148_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

149_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

150_22_12

آشنايي با 
روش ھاي 
مددكاري 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

151_22_12
مددكاري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

152_22_12
اصول توان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبخشي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

153_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروھي12_22_154

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

155_22_12

توان بخشي 
گرو ه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخاص

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

156_22_12

روش تحقيق 
عملي در 

خدمات 
كارشناسيتشريحياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

157_22_12

كارورزي 
مددكاري 

كارشناسيتشريحياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

158_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

159_22_12

مقدمات 
مشاوره و 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيراھنمايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

160_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در مددكاري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

161_22_12

مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

162_22_12

روانشناسي 
كودكي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستينوجواني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

163_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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164_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

165_22_12
حقوق در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمددكاري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

166_22_12

مددكاري 
اجتماعي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

167_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسيتشريحيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

168_22_12

مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

169_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياعتياد12_22_170

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

171_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_22_172

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

173_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

174_22_12

فقر و 
نابرابريھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

175_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسيتشريحيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

176_22_12
روشھا و فنون 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

177_22_12

سرپرستي در 
خدمات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتشريحيكار تحقيقي12_22_178

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

141_22_12

جامعه 
شناسي 
انحرافات 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

142_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

143_22_12

مباني 
روانشناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

144_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

145_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

146_22_12

مباني 
مددكاري 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

147_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

148_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

149_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

150_22_12

آشنايي با 
روش ھاي 
مددكاري 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

151_22_12
مددكاري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

152_22_12
اصول توان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبخشي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

153_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيپويايي گروھي12_22_154

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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155_22_12

توان بخشي 
گرو ه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيخاص

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

156_22_12

روش تحقيق 
عملي در 

خدمات 
كارشناسيتشريحياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

157_22_12

كارورزي 
مددكاري 

كارشناسيتشريحياجتماعي فردي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

158_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

159_22_12

مقدمات 
مشاوره و 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيراھنمايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

160_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در مددكاري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

161_22_12

مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

162_22_12

روانشناسي 
كودكي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستينوجواني

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

163_22_12

زبان تخصصي 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

164_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

165_22_12
حقوق در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمددكاري

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

166_22_12

مددكاري 
اجتماعي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

167_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 

كارشناسيتشريحيگروھي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

168_22_12

مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

169_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيتوسعه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياعتياد12_22_170

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

171_22_12

بررسي 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبھداشت رواني12_22_172

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي
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173_22_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيروستايي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

174_22_12

فقر و 
نابرابريھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

175_22_12

كارورزي 
مددكاري 
اجتماعي 
كارشناسيتشريحيجامعه اي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

176_22_12
روشھا و فنون 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

177_22_12

سرپرستي در 
خدمات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسيتشريحيكار تحقيقي12_22_178

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 58
 اجتماعي
 مددكاري)
(اجتماعي

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_153

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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179_22_12
تامين و رفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

180_22_12

زبان تخصصي - 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

181_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

182_22_12
مديريت بحران 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيو ريسك

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

183_22_12
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

184_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

185_22_12

مباني روان 
شناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

186_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

187_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

188_22_12
كارآفريني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

189_22_12

مباني 
مطالعات 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيفرھنگي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

190_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

191_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

192_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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193_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحقوق كار12_22_194

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

195_22_12

مباني تفكر 
جمعي و كار 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيگروھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

196_22_12
رياضيات در 
برنامه ريزي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

197_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

198_22_12

زبان تخصصي 
٢ متون برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

199_22_12
سياست 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيگذاري توريسم

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد ايران12_22_200

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

201_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

202_22_12
نظريه ھاي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيبرنامه ريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

203_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

204_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در علوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

205_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

206_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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207_22_12

زنان و 
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

208_22_12
فنون برنامه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيريزي اجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

209_22_12
كاربرد جمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

210_22_12

انحرافات و 
سياست 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

211_22_12
فقر و نابرابري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

212_22_12

سياستھاي 
بھداشتي و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيآموزشي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

213_22_12
جغرافيا ي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبودجه ريزي12_22_214

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

215_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياوقات فراغت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

216_22_12

سياست 
گذاري محيط 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيزيست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

217_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوسعه پايدار12_22_218

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

219_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمشاركتي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

220_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياقتصاد توسعه12_22_221

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

رياضيات پايه11_11_001
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمارمقدماتي11_17_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_11_12
مباني فلسفه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_21_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

001_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستياساسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

002_22_12

مباني جامعه 
شناسي -

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياساسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

004_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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005_22_12
مباني مردم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

179_22_12
تامين و رفاه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

180_22_12

زبان تخصصي - 
مطالعه متون 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستي١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

181_22_12

روشھاي 
مقدماتي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيتحليل جمعيت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

182_22_12
مديريت بحران 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيو ريسك

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

183_22_12
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

184_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

185_22_12

مباني روان 
شناسي - 

مفاھيم 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياساسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

186_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي ١

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

187_22_12
مباني مديريت 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو سازماندھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

188_22_12
كارآفريني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتوانمند سازي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

189_22_12

مباني 
مطالعات 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيفرھنگي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

190_22_12
روش تحقيق 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينظري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

191_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيخانواده

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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192_22_12
مباني جمعيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

193_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشناسي ٢

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحقوق كار12_22_194

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

195_22_12

مباني تفكر 
جمعي و كار 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيگروھي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

196_22_12
رياضيات در 
برنامه ريزي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

197_22_12
روش تحقيق 

كارشناسيتشريحيعملي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

198_22_12

زبان تخصصي 
٢ متون برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

199_22_12
سياست 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيگذاري توريسم

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياقتصاد ايران12_22_200

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

201_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروستايي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

202_22_12
نظريه ھاي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيبرنامه ريزي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

203_22_12
تغييرات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

204_22_12

كاربرد كامپيوتر 
در علوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

205_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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206_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

207_22_12

زنان و 
سياست 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

208_22_12
فنون برنامه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيريزي اجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

209_22_12
كاربرد جمعيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشناسي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

210_22_12

انحرافات و 
سياست 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

211_22_12
فقر و نابرابري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياجتماعي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

212_22_12

سياستھاي 
بھداشتي و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيآموزشي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

213_22_12
جغرافيا ي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيانساني ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبودجه ريزي12_22_214

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

215_22_12

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياوقات فراغت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

216_22_12

سياست 
گذاري محيط 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيزيست

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

217_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتوسعه پايدار12_22_218

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

219_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمشاركتي

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه
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220_22_12
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياقتصاد توسعه12_22_221

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_23_001

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 59
 اجتماعي
 برنامه ريزي)
 اجتماعي
(تعاون و رفاه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_22_301

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

302_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

303_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

304_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

305_22_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمار مقدماتي12_22_306

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

307_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

308_22_12

زبان تخصصي 
١ متون 

ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

309_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

310_22_12
اصول سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو مديريت

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياقتصاد ايران12_22_311

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

312_22_12

اصول روابط و 
سازمانھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبين المللي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

313_22_12

انديشه ھاي 
سياسي در 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيقرن بيستم

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

314_22_12

زبان تخصصي 
٢ متون روزنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستينگاري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

315_22_12

روشھاي 
تحقيق در 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستي(نظري -عملي)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

317_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

318_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

320_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيجمعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

321_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو توسعه

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_22_322

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

323_22_12

روزنامه نگاري 
راديويي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيتلويزيوني

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

324_22_12

گرافيك و 
صفحه آرايي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر مطبوعات

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

325_22_12
تكنولوژي ھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيارتباطي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

326_22_12

نظريه ھاي 
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياجتماعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

327_22_12

معني 
شناسي در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرسانه ھا

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

328_22_12
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسياسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

329_22_12
اصول روزنامه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستينگاري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

330_22_12

تحليل محتوا 
ھا ي پيامھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيارتباطي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

331_22_12
ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيتصويري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

332_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستياطaعاتي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

333_22_12

افكار عمومي و 
وسايل ارتباط 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

334_22_12
ارتباطات بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

335_22_12

روزنامه نگاري 
عملي ١ 
مصاحبه 

مطبوعاتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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كارشناسيتشريحيكار آموزي12_22_336

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيتاريخ مطبوعات12_22_337

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

338_22_12

حقوق و مسئو 
ليتھاي روزنامه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينگاري

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

339_22_12
عكاس خبري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستي(فتوژورناليسم)

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

340_22_12
حقوق ارتباط 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

كارشناسيتشريحيپايان نامه12_22_341

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

342_22_12

روزنامه نگاري 
عملي ٢ 

گزارش 
مطبوعاتي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

343_22_12
ويراستاري و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمديريت اخبار

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

344_22_12
روزنامه نگاري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتخصصي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

345_22_12
نقد و تفسير 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمقاله نويسي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

347_22_12
كاربرد رايانه در 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم ارتباطات

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

348_22_12
روزنامه نگاري 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيالكترونيكي

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

439_22_12

شيوه نگارش 
فارسي در 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمطبوعات

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 60
 ارتباطات
 اجتماعي
(روزنامه نگاري)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيكليات حقوق12_22_301

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

302_22_12
اصول علم 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

303_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيشناسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

304_22_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

305_22_12
اصول علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيآمار مقدماتي12_22_306

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

307_22_12

نظريه ھاي 
جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

308_22_12

زبان تخصصي 
١ متون 

ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

309_22_12
آمار در علوم 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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310_22_12
اصول سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيو مديريت

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياقتصاد ايران12_22_311

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

312_22_12

اصول روابط و 
سازمانھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيبين المللي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

313_22_12

انديشه ھاي 
سياسي در 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيقرن بيستم

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

315_22_12

روشھاي 
تحقيق در 

علوم اجتماعي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستي(نظري -عملي)

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

317_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

318_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيانساني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

320_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيجمعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

321_22_12
مباني ارتباطات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيو توسعه

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_22_322

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

323_22_12

روزنامه نگاري 
راديويي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيتلويزيوني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

324_22_12

گرافيك و 
صفحه آرايي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيدر مطبوعات

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

325_22_12
تكنولوژي ھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيارتباطي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

326_22_12

نظريه ھاي 
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياجتماعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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327_22_12

معني 
شناسي در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرسانه ھا

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

328_22_12
ارتباطات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسياسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

330_22_12

تحليل محتوا 
ھا ي پيامھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيارتباطي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

331_22_12
ارتباطات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيتصويري

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

332_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستياطaعاتي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

333_22_12

افكار عمومي و 
وسايل ارتباط 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

334_22_12
ارتباطات بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالمللي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسيتشريحيكار آموزي12_22_336

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

340_22_12
حقوق ارتباط 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيجمعي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

كارشناسيتشريحيپايان نامه12_22_341

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

347_22_12
كاربرد رايانه در 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم ارتباطات

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

402_22_12
اصول روابط 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

403_22_12
اصول تبليغات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبازرگاني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

404_22_12
اصول اقناع و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيتبليغ سياسي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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405_22_12
ارتباط با رسانه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيھا

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

406_22_12

روابط عمومي 
عملي ١ 
گزارش و 

نگارش
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

407_22_12

روابط عمومي 
عملي ٢ 
انتشارات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

412_22_12
مديريت روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

439_22_12

شيوه نگارش 
فارسي در 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمطبوعات

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

440_22_12

زبان تخصصي 
٢متون روابط 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

441_22_12

طرح و برنامه 
ريزي در روابط 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

442_22_12
تكنيكھاي روابط 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيعمومي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

443_22_12
روابط عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيالكترونيكي

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

444_22_12
مباني آرشيو و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحياطaع رساني

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علوم - 61
 ارتباطات
 اجتماعي
(روابط عمومي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

177_12_12
متون حقوقي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستي١به زبان خارجه

178_12_12

متون حقوقي 
٢زبان خارجي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيتخصصي

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

300_12_12
آشنايي با 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

حقوق - 10كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_152

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

429_15_12
تربيت بدني 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

149_17_12
بزھكاري 
حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطفال ١

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيعربي12_20_286

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياصول فقه 12١_20_287

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمتون فقه 12١_20_288

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيمتون فقه 12٢_20_289

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياصول فقه 12٢_20_290

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمتون فقه 12٣_20_291

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيمتون فقه 12۴_20_292

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيقواعدفقه 12١_20_293

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيآيات ا?حكام12_20_294

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيقواعدفقه 12٢_20_295

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


037_21_12
مباني علم 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيماليه عمومي12_21_038

078_22_12
مباني جامعه 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

020_23_12
مقدمه علم 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيحقوق

021_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعمومي ١

022_23_12
حقوق 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياساسي ١

023_23_12

حقوق مدني 
١اشخاص 

وحمايت 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيازمحجورين

024_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعمومي ٢

025_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستي١

026_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيمدني ١

027_23_12
حقوق مدني 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستي٢اموال ومالكيت

028_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعمومي ٣

029_23_12
حقوق تجارت 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستي١اشخاص

030_23_12
حقوق 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستياساسي ٢

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيحقوق اداري 12١_23_031

032_23_12

حقوق مدني 
٣كليات 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيقراردادھا

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجرم شناسي12_23_033

034_23_12
حقوق جزاي 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياختصاصي ١

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيحقوق اداري 12٢_23_035

036_23_12
حقوق جزاي 
حقوق - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستياختصاصي ٢

037_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

حقوق - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستي٢

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكيفرشناسي12_23_038

039_23_12

حقوق مدني 
۴الزامات خارج 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيازقراردادھا

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيحقوق تجارت 12٢_23_040

041_23_12
حقوق مدني 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستي۵خانواده

042_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيمدني ٢

043_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكيفري ١

044_23_12

حقوق بين 
الملل 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيخصوصي ١

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيحقوق كار12_23_045

حقوق - 10كارشناسيتشريحيكارتحقيقي 12١_23_046

047_23_12

حقوق مدني 
۶عقودمعين 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيقسمت (الف )

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيپزشكي قانوني12_23_048

049_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكيفري ٢
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050_23_12
حقوق جزاي 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياختصاصي ٣

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحقوق ثبت12_23_051

052_23_12

حقوق بين 
الملل 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيخصوصي ٢

053_23_12
آيين دادرسي 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيمدني ٣

054_23_12

حقوق مدني 
٧عقودمعين 
حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيقسمت (ب )

055_23_12

حقوق 
سازمانھاي 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيبين الملل

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تجارت 12٣_23_056

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيرويه قضايي12_23_057

حقوق - 10كارشناسيتشريحيكارتحقيقي 12٢_23_058

059_23_12

حقوق مدني 
٨شفعه 

حقوق - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيووصيت وارث

060_23_12
ادله اثبات 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدعوي

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيحقوق تجارت 12۴_23_061

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيحقوق تطبيقي12_23_062

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيحقوق بيمه12_23_063

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

180_23_12
حقوق جزاي 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيبين الملل ايران

186_23_12
حقوق بشر در 

حقوق - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياسaم

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
حقوق - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

038_33_12
تفسيرموضوعي

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

043_33_12
دانش خانواده 

حقوق - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

013_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينويسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

019_17_11
آمارواحتمال 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمقدماتي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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154_12_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيانگليسي ١

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

155_12_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيانگليسي ٢

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

156_12_12

متون 
اختصاصي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفرانسه ١

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

157_12_12

متون 
اختصاصي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيفرانسه ٢

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

115_13_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

116_13_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

132_16_12

جغرافياي 
شھري 

وروستاشناس
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

113_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياجتماعي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

114_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

115_17_12

روانشناسي 
كودكي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونوجواني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

096_18_12
مباني سازمان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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006_20_12

مرجع 
شناسي 
عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي وعربي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

007_20_12

مرجع 
شناسي 

عمومي (?تين 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي)

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

008_20_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيعربي ١

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

009_20_12
تاريخ عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلسفه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ اديان12_20_010

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

022_21_12
كليات علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

072_22_12
مباني تاريخ 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

073_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

017_23_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

001_24_12
كتابخانه 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيوكتابداري

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

009_24_12

ماشين 
نويسي 

كارشناسيتشريحي:١فارسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

012_24_12
ماشين 

كارشناسيتشريحينويسي :٢?تين

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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022_24_12

موادوخدمات 
كتابخانه براي 

كودكان 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيونوجوانان

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

023_24_12

سازماندھي 
مواد١فھرست 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينويسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيگزارش نويسي12_24_024

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

025_24_12
سازماندھي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمواد٢رده بندي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12١_24_026

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

028_24_12

مرجع 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتخصصي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12٢_24_029

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

030_24_12

موادوخدمات 
كتابخانه براي 

بزرگسا?ن 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينوسواد

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

031_24_12

ساختمان 
وتجھيزات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكتابخانه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

032_24_12

سازماندھي 
مواد٣فھرست 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستينويسي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياصول كارمرجع12_24_033

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

034_24_12

آشنايي 
باصنعت چاپ 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيونشر

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

035_24_12

حفاظت 
ونگھداري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيموادكتابخانه اي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

036_24_12
سازماندھي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمواد۴رده بندي

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12٣_24_037

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

038_24_12
موادسمعي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوبصري

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

039_24_12

متون 
اختصاصي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيعربي ٢

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 12۴_24_040

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياداره كتابخانه12_24_041

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخدمات عمومي12_24_042

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

043_24_12
شيوه ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيمطالعه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

044_24_12

آشنايي 
بابانكھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعلوم انساني

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتاريخ تمدن12_24_045

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

046_24_12

مجموعه 
سازي ١: 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيانتخاب

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

047_24_12

مجموعه 
سازي ٢ : 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتھيه وسفارش

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علم - 20
 اطaعات
 ودانش
شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

105_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

107_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

108_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيمفاھيم ٣

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

109_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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110_12_12
فنون يادگيري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزبان

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

111_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

112_12_12
نمونه ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينثرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

113_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

114_12_12
فنون وصناعات 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

115_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

116_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

117_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

118_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_119

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

120_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

121_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

122_12_12
نمونه ھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشعرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_123

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

124_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

125_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

126_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيتحقيق ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

127_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيداستان كوتاه12_12_128

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

129_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشعرانگليسي12_12_130

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

131_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

132_12_12
اصول وروش 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيتحقيق ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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133_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

134_12_12
ترجمه متون 

ادبي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

136_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي١(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

137_12_12
ترجمه متون 

ادبي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيرمان 12١_12_138

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

140_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستينمايشنامه 12١_12_141

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينقدادبي 12١_12_142

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

143_12_12
روش تدريس 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان خارجي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستينقدادبي 12٢_12_144

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

145_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

146_12_12
متون برگزيده 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينثرادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

147_12_12
زبان دوم 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستي٣(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمكتبھاي ادبي12_12_148

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيرمان 12٢_12_149

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

150_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيداستان ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

151_12_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت وشنود12١_12_152

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت وشنود12٢_12_153

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

270_12_12
زبان عمومي 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستي(دانشپذيري)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

004_25_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينمايشنامه 12٢_25_005

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

105_12_12
خواندن ودرك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمفاھيم ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

107_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستي١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

109_12_12
دستورونگارش 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستي٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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111_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

112_12_12
نمونه ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستينثرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

113_12_12
نگارش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيپيشرفته

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

114_12_12
فنون وصناعات 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

115_12_12
اصول وروش 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

116_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

117_12_12
كليات 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيزبانشناسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

118_12_12

درآمدي 
برادبيات 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحينامه نگاري12_12_119

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

120_12_12
ترجمه متون 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

121_12_12

كاربرداصطaحا
ت وتعبيرات 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان درترجمه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

122_12_12
نمونه ھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشعرساده

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمقاله نويسي12_12_123

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

124_12_12
آواشناسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيانگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

125_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيانگليسي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

127_12_12
خواندن متون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمطبوعاتي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيداستان كوتاه12_12_128

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

129_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشعرانگليسي12_12_130

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

131_12_12

سيري درتاريخ 
ادبيات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيانگليسي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

133_12_12

بررسي 
آثارترجمه شده 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي ٢

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

134_12_12
ترجمه متون 

ادبي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

136_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي١(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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137_12_12
ترجمه متون 

ادبي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

140_12_12
زبان دوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

143_12_12
روش تدريس 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيزبان خارجي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

145_12_12
آزمون سازي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان انگليسي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

146_12_12
متون برگزيده 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينثرادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

147_12_12
زبان دوم 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستي٣(فرانسه )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيمكتبھاي ادبي12_12_148

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

004_25_12
خواندن ودرك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيمفاھيم ١

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيگفت و شنود 12١_25_113

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگفت و شنود 12٢_25_114

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

115_25_12
اصول و روش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيتحقيق

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي
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كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيادبيات امريكا12_25_116

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

117_25_12
اساطير يونان و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيروم

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيرمان قرن 12٢٠_25_118

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيادبيات معاصر12_25_119

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

120_25_12
نمايشنامه قرن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستي١٧ تا ٢٠

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

121_25_12
رمان قرن ١٨تا 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستي١٩

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

122_25_12

نمايشنامه 
كaسيك و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرنسانس

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

123_25_12
رويكرد ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستينقد ادبي

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيادبيات جھان12_25_124

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسيتشريحيپروژه كارورزي12_25_125

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

126_25_12
بيان شفاھي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيداستان

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

127_25_12
فنون يادگيري 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيزبان

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 زبان - 10
 وادبيات
انگليسي

كارشناسيتشريحيكامپيوتر11_15_229
 صنايع - 10
دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 صنايع - 10
دستي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 صنايع - 10
دستي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 صنايع - 10
دستي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 صنايع - 10
دستي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 صنايع - 10
دستي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 صنايع - 10
دستي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 صنايع - 10
دستي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 صنايع - 10
دستي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 صنايع - 10
دستي

004_26_12

آشنايي 
باھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران
 صنايع - 10
دستي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت12_26_005
 صنايع - 10
دستي

006_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١
 صنايع - 10
دستي

007_26_12
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١
 صنايع - 10
دستي

008_26_12
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١
 صنايع - 10
دستي

009_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 10
دستي

010_26_12
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢
 صنايع - 10
دستي

011_26_12
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢
 صنايع - 10
دستي

012_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢
 صنايع - 10
دستي

013_26_12
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي
 صنايع - 10
دستي

014_26_12
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١
 صنايع - 10
دستي

015_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 10
دستي

016_26_12
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١
 صنايع - 10
دستي

017_26_12

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١
 صنايع - 10
دستي

018_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٣
 صنايع - 10
دستي

019_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۴
 صنايع - 10
دستي

020_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۵
 صنايع - 10
دستي
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021_26_12
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢
 صنايع - 10
دستي

022_26_12
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيطراحي ٢
 صنايع - 10
دستي

023_26_12
آشنايي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيباھنردرتاريخ ١
 صنايع - 10
دستي

024_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۶
 صنايع - 10
دستي

025_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٧
 صنايع - 10
دستي

026_26_12
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي دردنيا
 صنايع - 10
دستي

027_26_12
ھنروتمدن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 صنايع - 10
دستي

028_26_12

تحقيق 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ١
 صنايع - 10
دستي

029_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٨
 صنايع - 10
دستي

030_26_12
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٩
 صنايع - 10
دستي

031_26_12
ھنروتمدن 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 صنايع - 10
دستي

032_26_12

تحقيق 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدستي ايران ٢
 صنايع - 10
دستي

033_26_12

طرح اشياء 
درتمدن 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياسaمي

 صنايع - 10
دستي

034_26_12
آشنايي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيباھنردرتاريخ ٢
 صنايع - 10
دستي

035_26_12

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 10
دستي

036_26_12

مرمت 
ونگھداري 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيآثارھنري ١

 صنايع - 10
دستي

037_26_12

خوشنويسي 
وطراحي 
كارشناسيتشريحيحروف ٢

 صنايع - 10
دستي

038_26_12

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 10
دستي

039_26_12

مرمت 
ونگھداري 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيآثارھنري ٢

 صنايع - 10
دستي

041_26_12

آشنايي 
بارشته ھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 صنايع - 10
دستي

042_26_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيتوليدصنعتي
 صنايع - 10
دستي

043_26_12
حكمت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيھنراسaمي
 صنايع - 10
دستي

064_26_12
طرح ورساله 

كارشناسيتشريحينھايي
 صنايع - 10
دستي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 صنايع - 10
دستي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 صنايع - 10
دستي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 صنايع - 10
دستي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 صنايع - 10
دستي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 صنايع - 10
دستي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 صنايع - 10
دستي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 صنايع - 10
دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

300_12_12
آشنايي با 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

429_15_12
تربيت بدني 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

088_22_12
مباني علم 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيسياست

017_27_12

مباني جامعه 
شناسي 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستي(رشته تاريخ )

014_29_12
تاريخ تمدنھاي 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمشرق زمين

015_29_12

شناخت 
ونقدمنابع 

وماخذتاريخ 
ايران پيش 

aتاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيازاس

016_29_12

تاريخ ايران 
ازايaمي 

ھاوآريايي 
ھاتاپايان 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيھخامنشي

017_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيفارسي ١

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيتاريخ يونان وروم12_29_018

019_29_12

تاريخ ايران 
دردوره 

سلوكي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيواشكاني

020_29_12
گاھشماري 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيوتقويم

022_29_12

تاريخ ايران 
دردوره 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيساسانيان

023_29_12

تاريخ اسaم 
ازميaدپيامبراكر

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيم تا۴١ھجري

024_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيعربي ١

025_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيخارجي ١
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026_29_12

تاريخ تحو?ت 
..ايران 

ازوروداسaم 
تاپايان حكومت 

علويان 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيطبرستان

027_29_12

تحو?تسياسي 
ايران 

ازدوسامانيان 
وديلميان 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوغزنويان

028_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 
اجتماعي 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي..ازسال چھلم

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ بيزانس12_29_029

030_29_12

تاريخ 
اروپادرقرون 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيوسطي

031_29_12

تاريخ تحو?ت 
ايران دردوره 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيسلجوقيان

032_29_12

تاريخ تشيع 
١ازآغازقرن 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاپنجم ھجري

033_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي ايران 
دردوره غوريان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوخوارزمشاھيان

034_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

جھان اسaم 
ازسال 

٢٢٧تاسقوطبغد
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستياد

035_29_12

كليات 
جغرافيا(باتكيه 

برجغرافياي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيايران )

036_29_12
كليات ومباني 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعلم تاريخ

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيتاريخ تشيع 12٢_29_037

038_29_12

تاريخ 
اروپادرقرون 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيجديد

039_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيخارجي ٢

040_29_12

تاريخ زندگاني 
ائمه معصومين 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستي(ع )

041_29_12

تاريخ تحو?ت 
دردوره حمله 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيمغول وايلخانان

042_29_12

تاريخ نگاري 
وتحو?ت آن 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيدرايران وجھان

043_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

اززوال ايلخانان 
تاآغازحكومت 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصفويا

044_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

جھان اسaم 
ازقرن ھفتم 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتادھم ھجري
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045_29_12

قرائت متون 
تاريخي به زبان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيفارسي ٢

046_29_12

شناخت 
ونقدمنابع 

وماخذايران 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبعدازاسaم

047_29_12
تاريخ عثماني 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوخاورميانه

048_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدردوره صفويان

049_29_12

تاريخ انديشه 
ھاي سياسي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرايران واسaم

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيفلسفه تاريخ12_29_050

051_29_12

تاريخ تحو?ت 
سياسي ايران 

دردوره 
افشاريان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيوزنديان

052_29_12

تاريخ 
ھنرومعماري 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي

053_29_12

تاريخ تحو?ت 
ايران 

ازآغازقاجارتاانق
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستي?ب مشروطيت

054_29_12

انقaب 
مشروطيت 

وتحو?ت ايران 
تاانقراض 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيقاجاريه

055_29_12

تاريخ 
اروپاازانقaب 

فرانسه تاجنگ 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيجھاني اول

056_29_12

تاريخ نفت 
درايران 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوخاورميانه

057_29_12

تاريخ خليج 
فارس 

وسرزمينھاي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيھمجوار

058_29_12

تاريخ تحو?ت 
ايران ازانقراض 

قاجاريه 
تاكودتاي 
تاريخ - 10كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢٨مرداد

059_29_12

انقaب 
اسaمي 

وريشه ھاي 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيتاريخي آن

060_29_12

تاريخ 
اروپاازجنگ 
جھاني اول 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتاكنون

061_29_12
مباني تاريخ 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستياجتماعي ايران

062_29_12

جغرافياي 
تاريخي 

سرزمينھاي 
اسaمي جھان 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدردوقرن اخير

063_29_12

تاريخ احزاب 
ومطبوعات 

ايران دردوره 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيقاجار
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066_29_12
روش تحقيق 

تاريخ - 10كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيدرتاريخ

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

139_29_12

تاريخ تفكر 
سياسي در 
تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدوره قاجاريه

140_29_12

مباني حكومت 
و ساخت قدرت 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيدر ايران

171_29_12

فرھنگ و تمدن 
ايران در دوره 

تاريخ - 10كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيصفوي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

038_33_12
تفسيرموضوعي

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

043_33_12
دانش خانواده 

تاريخ - 10كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان - 11
وادبيات عرب

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان - 11
وادبيات عرب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان - 11
وادبيات عرب

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان - 11
وادبيات عرب

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان - 11
وادبيات عرب

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان - 11
وادبيات عرب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان - 11
وادبيات عرب

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان - 11
وادبيات عرب

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان - 11
وادبيات عرب
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كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12١_30_001
 زبان - 11
وادبيات عرب

مكالمه 12١_30_002
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

003_30_12

قرائت وترجمه 
و تجويد قرآن 

كريم
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستينحو12١_30_004
 زبان - 11
وادبيات عرب

مكالمه 12٢_30_005
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

006_30_12
متون نظم 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيونثرمعاصر١

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيفن ترجمه12_30_007
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمتون تفسيري12_30_008
 زبان - 11
وادبيات عرب

آزمايشگاه 12١_30_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيصرف 12٢_30_010
 زبان - 11
وادبيات عرب

011_30_12
متون نظم 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيونثرمعاصر٢

 زبان - 11
وادبيات عرب

مكالمه 12٣_30_012
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

013_30_12

ترجمه ازعربي 
به فارسي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوبالعكس
 زبان - 11
وادبيات عرب

014_30_12
متون نظم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيونثراندلس

 زبان - 11
وادبيات عرب

015_30_12

متون نظم 
ونثرازسقوطبغدا
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيدتا دوره معاصر

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينحو12٢_30_016
 زبان - 11
وادبيات عرب

انشاء 12١_30_017
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

019_30_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوماخذشناسي
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمتون حديث12_30_020
 زبان - 11
وادبيات عرب

022_30_12
روزنامه و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمجaت عربي
 زبان - 11
وادبيات عرب

023_30_12

تاريخ ادبيات از 
دوره جاھلي تا 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيپايان دوره اموي

 زبان - 11
وادبيات عرب

انشاء (٢)12_30_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

025_30_12
تمرين صرف و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينحو (١)
 زبان - 11
وادبيات عرب

026_30_12
متون نھج 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيالبaغه
 زبان - 11
وادبيات عرب

آزمايشگاه 12٣_30_027
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفقه اللغه12_30_028
 زبان - 11
وادبيات عرب

انشاء12٣_30_029
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

030_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره اول 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعباسي

 زبان - 11
وادبيات عرب

031_30_12

متون نظم ونثر 
دوره اول 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعباسي

 زبان - 11
وادبيات عرب

032_30_12
تمرين صرف 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيونحو ٢
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيادبيات تطبيقي12_30_033
 زبان - 11
وادبيات عرب

034_30_12
قرائت متون 

عرفاني
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب
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035_30_12

متون نظم نثر 
عربي در ايران 

١از 
آغازتاسقوطبغدا

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيد
 زبان - 11
وادبيات عرب

036_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستياندلس
 زبان - 11
وادبيات عرب

037_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره دوم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعباسي

 زبان - 11
وادبيات عرب

038_30_12

متون نظم 
ونثردوره دوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعباسي
 زبان - 11
وادبيات عرب

039_30_12
نامه نگاري و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيخaصه نويسي
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلوم بaغي12١_30_040
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي 12١_30_041
 زبان - 11
وادبيات عرب

042_30_12

متون نظم و نثر 
عربي در 
ايران٢ از 

سقوط بغدادتا 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدوره معاصر

 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلوم بaغي 12٢_30_043
 زبان - 11
وادبيات عرب

044_30_12

تاريخ ادبيات از 
سقوط بغداد تا 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدوره معاصر
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزبان تخصصي 12٢_30_045
 زبان - 11
وادبيات عرب

046_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيمعاصر١
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيعروض و قافيه12_30_047
 زبان - 11
وادبيات عرب

048_30_12
ادب سياسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدر اسaم
 زبان - 11
وادبيات عرب

049_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعاصر ٢
 زبان - 11
وادبيات عرب

050_30_12
ادبيات متعھد 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياھل بيت (ع)

 زبان - 11
وادبيات عرب

051_30_12

متون نظم و نثر 
دوره جاھلي تا 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيپايان اموي
 زبان - 11
وادبيات عرب

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينقد ادبي12_30_052
 زبان - 11
وادبيات عرب

آزمايشگاه 12٢_30_053
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 زبان - 11
وادبيات عرب

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان - 11
وادبيات عرب

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان - 11
وادبيات عرب

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان - 11
وادبيات عرب

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان - 11
وادبيات عرب

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان - 11
وادبيات عرب

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان - 11
وادبيات عرب
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 زبان و - 14
ادبيات عربي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 زبان و - 14
ادبيات عربي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 زبان و - 14
ادبيات عربي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 زبان و - 14
ادبيات عربي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 زبان و - 14
ادبيات عربي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 زبان و - 14
ادبيات عربي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 زبان و - 14
ادبيات عربي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 زبان و - 14
ادبيات عربي

آزمايشگاه 12١_30_009
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

019_30_12
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوماخذشناسي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

آزمايشگاه 12٣_30_027
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيفقه اللغه12_30_028
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعلوم بaغي12١_30_040
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيعروض و قافيه12_30_047
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستينقد ادبي12_30_052
 زبان و - 14
ادبيات عربي

آزمايشگاه 12٢_30_053
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

نگارش12١_30_075
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

گفت و شنود 12١_30_076
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستينحو 12١_30_077
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصرف 12١_30_078
 زبان و - 14
ادبيات عربي

نگارش 12٢_30_079
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

گفت وشنود12٢_30_080
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينحو 12٢_30_081
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيصرف 12٢_30_082
 زبان و - 14
ادبيات عربي
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستينگارش 12٣_30_083
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستينحو 12٣_30_084
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيصرف 12٣_30_085
 زبان و - 14
ادبيات عربي

گفت وشنود12٣_30_086
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

087_30_12

متون نثر از 
دوره جاھلي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيتاپايان اموي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

088_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجاھلي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

089_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره جاھلي تا 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيپايان اموي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينحو 12۴_30_090
 زبان و - 14
ادبيات عربي

091_30_12
متون نثر دوره 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعباسي ١
 زبان و - 14
ادبيات عربي

092_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعباسي ١
 زبان و - 14
ادبيات عربي

093_30_12
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدوره عباسي ١
 زبان و - 14
ادبيات عربي

094_30_12
متون نظم دوره 

عباسي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

095_30_12
ترجمه از عربي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبه فارسي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

096_30_12

ترجمه 
ازفارسي به 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيعربي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

097_30_12
متون نثر دوره 

عباسي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

098_30_12
متون حديث و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينھج البaغه
 زبان و - 14
ادبيات عربي

099_30_12
قرائت وترجمه 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمتون تفسيري

 زبان و - 14
ادبيات عربي

101_30_12

خواندن و 
ترجمه متون 

مطبوعاتي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيعربي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

103_30_12

متون نظم دوره 
ھاي اسaمي 

اموي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 زبان و - 14
ادبيات عربي

104_30_12
ترجمه قرآن 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكريم
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينحو 12۵_30_105
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيزبان تخصصي12_30_106
 زبان و - 14
ادبيات عربي

107_30_12

تاريخ ادبيات 
عباسي(٢) 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيواندلس
 زبان و - 14
ادبيات عربي

108_30_12

تاريخ ادبيات 
دوره مغولي 

مملوكي و 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيعثماني

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستينحو 12۶_30_109
 زبان و - 14
ادبيات عربي

110_30_12
علوم 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيبaغي(٢)(بيان)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

111_30_12
متون نظم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيونثردوره اندلس
 زبان و - 14
ادبيات عربي

112_30_12
متون نثر دوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيمعاصر(١)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

113_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيمعاصر (١)
 زبان و - 14
ادبيات عربي
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114_30_12

متون نظم و نثر 
دوره مغولي 

مملوكي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيعثماني

 زبان و - 14
ادبيات عربي

115_30_12
تاريخ ادبيات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدوره معاصر

 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستينحو 12٧_30_116
 زبان و - 14
ادبيات عربي

117_30_12
علوم بaغي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستي(٣) بديع
 زبان و - 14
ادبيات عربي

118_30_12
متون نثردوره 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمعاصر (٢)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

119_30_12
متون نظم دوره 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمعاصر(٢)
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمكتبھاي ادبي12_30_120
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسيتشريحيپروژه كارورزي12_30_122
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيادبيات تطبيقي12_30_123
 زبان و - 14
ادبيات عربي

كارشناسيتشريحيفن ترجمه12_30_124
 زبان و - 14
ادبيات عربي

125_30_12
آواشناسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيعربي
 زبان و - 14
ادبيات عربي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 زبان و - 14
ادبيات عربي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 زبان و - 14
ادبيات عربي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 زبان و - 14
ادبيات عربي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 زبان و - 14
ادبيات عربي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 زبان و - 14
ادبيات عربي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 زبان و - 14
ادبيات عربي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 علوم - 11
سياسي

038_12_12

متون سياسي 
به زبان خارجي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستي١
 علوم - 11
سياسي

039_12_12

متون سياسي 
به زبان خارجي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي٢
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 علوم - 11
سياسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 علوم - 11
سياسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 علوم - 11
سياسي

094_17_12
روانشناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياجتماعي
 علوم - 11
سياسي
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علوم - 11
سياسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 علوم - 11
سياسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 علوم - 11
سياسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 علوم - 11
سياسي

013_21_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستياقتصاد
 علوم - 11
سياسي

008_23_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق
 علوم - 11
سياسي

009_23_12

حقوق 
اساسي 
جمھوري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ايران
 علوم - 11
سياسي

010_23_12

حقوق 
اساسي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي(كليات )

 علوم - 11
سياسي

011_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستي١
 علوم - 11
سياسي

012_23_12

حقوق بين 
الملل عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢
 علوم - 11
سياسي

013_23_12
حقوق اداري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستي(كليات وايران )
 علوم - 11
سياسي

014_23_12
حقوق بين 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالملل اسaمي
 علوم - 11
سياسي

015_23_12
حقوق بين 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيالملل خصوصي
 علوم - 11
سياسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 علوم - 11
سياسي

002_27_12

مباني جامعه 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيعمومي
 علوم - 11
سياسي

003_27_12

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسياسي

 علوم - 11
سياسي

004_29_12

تحو?ت 
سياسي 

واجتماعي 
ايران 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياز١٢٢٨تا١٣٢٠
 علوم - 11
سياسي

005_29_12

تاريخ 
روابطخارجي 

ايران ازقاجاريه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيتا١٣٢٠

 علوم - 11
سياسي

006_29_12

تاريخ 
روابطخارجي 

ايران 
ازشھريور١٣٢٠

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيتا١٣۵٧
 علوم - 11
سياسي

007_29_12

تاريخ روابطبين 
الملل 

از١٨٧١تا١٩۴۵م
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستييaدي

 علوم - 11
سياسي

008_29_12
تاريخ تحول 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيدولت دراسaم
 علوم - 11
سياسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علوم - 11
سياسي

001_31_12
مباني علم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسياست
 علوم - 11
سياسي
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002_31_12
نظام سياسي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيودولت دراسaم

 علوم - 11
سياسي

003_31_12
جنبشھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستياسaمي معاصر
 علوم - 11
سياسي

004_31_12

تحو?ت 
سياسي 

واجتماعي 
ايران 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستياز١٣٢٠تا١٣۵٧
 علوم - 11
سياسي

005_31_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسياسي ١الف
 علوم - 11
سياسي

006_31_12

تاريخ انديشه 
ھاي سياسي 

درغرب قبل 
ازافaطون 

تاقرن 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيبيستم(١)

 علوم - 11
سياسي

007_31_12

تاريخ انديشه 
ھاي سياسي 

درغرب قبل 
ازافaطون 

تاقرن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيبيستم(٢)

 علوم - 11
سياسي

008_31_12

مسائل 
سياسي 

واقتصادي نفت 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدرايران

 علوم - 11
سياسي

009_31_12

مباني انديشه 
ھاي سياسي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيدراسaم
 علوم - 11
سياسي

010_31_12

انديشه ھاي 
سياسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيدرقرن بيستم
 علوم - 11
سياسي

011_31_12
سازمان ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيبين المللي
 علوم - 11
سياسي

012_31_12

انديشه ھاي 
سياسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرايران واسaم
 علوم - 11
سياسي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيتئوريھاي انقaب12_31_013
 علوم - 11
سياسي

014_31_12
اصول روابطبين 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيالمللي ١
 علوم - 11
سياسي

015_31_12
اصول روابطبين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيالمللي ٢
 علوم - 11
سياسي

016_31_12

روش تحقيق 
درعلوم 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيسياسي ٢ب
 علوم - 11
سياسي

017_31_12
فن ديپلماسي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيوآداب كنسولي

 علوم - 11
سياسي

018_31_12

سياست 
خارجي 

جمھوري 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياسaمي ايران

 علوم - 11
سياسي

019_31_12

مسائل 
سياسي و 

اقتصادي جھان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيسوم

 علوم - 11
سياسي

020_31_12

شناخت 
ماھيت 

وعملكردامپريال
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستييسم

 علوم - 11
سياسي

021_31_12

نوسازي 
ودگرگوني 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيسياسي
 علوم - 11
سياسي

022_31_12

سياست 
خارجي قدرت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيھاي بزرگ
 علوم - 11
سياسي

023_31_12
انقaب 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياسaمي ايران
 علوم - 11
سياسي
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024_31_12

سياست 
وحكومت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيدرخاورميانه
 علوم - 11
سياسي

025_31_12

مسائل نظامي 
واستراتژيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمعاصر
 علوم - 11
سياسي

026_31_12

ديپلماسي 
ورفتارسياسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيدراسaم
 علوم - 11
سياسي

027_31_12
ارتش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوسياست
 علوم - 11
سياسي

028_31_12
خليج فارس 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيومسائل آن

 علوم - 11
سياسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 علوم - 11
سياسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 علوم - 11
سياسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 علوم - 11
سياسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علوم - 11
سياسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 علوم - 11
سياسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 علوم - 11
سياسي

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

010_17_11
آماروكاربردآن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمديريت ٢

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

006_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوكنترل بودجه

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)
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045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

027_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ١

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

030_18_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيدولتي ٢

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

034_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

039_18_12
روابط 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكاردرسازمان

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

040_18_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدولتي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

041_18_12

سازماندھي 
واصaح 

تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيوروشھا

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

042_18_12
مديريت تحول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسازماني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

043_18_12

مباحث ويژه 
درمديريت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدولتي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

044_18_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيتطبيقي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

257_18_12

تجزيه و تحليل 
و طراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

259_18_12

كامپيوتر و 
كاربرد آن در 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

260_18_12
حسابداري 

دولتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان تخصصي 12٣_18_261

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيمديريت تعاونيھا12_22_065

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيحقوق اداري12_23_006

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

002_34_12
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)
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003_34_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمديريت

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

004_34_12

مديريت 
شھرداريھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيزمانھاي محلي

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_34_006

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارورزي12_34_007

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

008_34_12

سيرانديشه 
ھاي سياسي 

وتحول 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستينھادھاي اداري

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12١_34_031

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيزبان تخصصي 12٢_34_032

 مديريت - 11
 دولتي
( چندبخشي)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيزبان تخصصي 12١_12_175

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيزبان تخصصي 12٢_12_176

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)
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079_14_12

نحوه تنظيم 
وكنترل بودجه 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيريزي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

001_35_12

تجزيه وتحليل 
وطراحي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستم

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

002_35_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

003_35_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيبازرگاني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

مديريت مالي12_35_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

005_35_12
كاربردآماردرمدير

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستييت بازرگاني

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

006_35_12
تجارت بين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيالملل

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

007_35_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستياستراتژيك

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيحقوق تجارت12_35_008

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

009_35_12
سمينارمسائل 

كارشناسيتشريحيبازاريابي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

010_35_12
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

011_35_12
مديريت 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبازاريابي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

012_35_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيالكترونيك ١

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

013_35_12

مديريت 
اسaمي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيپيشرفته

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

014_35_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالملل

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

015_35_12
تجارت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيالكترونيك ٢

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

016_35_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيآن درسازمان

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

017_35_12

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمديريت

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_35_018

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارورزي12_35_019

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

044_35_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياسaمي ١

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)
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045_35_12
مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستياسaمي ٢

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكارآفريني12_35_046

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

047_35_12

خaقيت - حل 
مسئله و تفكر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيراھبردي

 مديريت - 11
 بازرگاني
( چندبخشي)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

015_17_11
كاربردآماردرمدير

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستييت صنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

016_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآماري

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

037_12_12
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمديريت صنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

079_18_12
بازاريابي بين 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيالملل

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

265_18_12
مديريت منابع 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيانساني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

266_18_12

سيستم ھاي 
خريد انبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيو توزيع

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

267_18_12

فنون تجزيه و 
تحليل و 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيسيستمھا

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

268_18_12
تحقيق در 

عمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

269_18_12
بازار يابي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمديريت بازار

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيكار سنجي12_18_270

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

271_18_12

بررسي 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيطرحي صنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

272_18_12

طرح ريزي و 
تعميرات و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستينگھداري

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيحقوق اساسي12_18_273

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

378_18_12

مباني مديريت 
اسaمي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيالگوھاي آن

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيروابط صنعتي12_38_001

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

002_38_12
مباني مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيصنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيمديريت توليد12_38_008

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

مديريت مالي12_38_009
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

011_38_12

تصميم گيري 
وتعيين 

خطمشي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصنعتي

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

014_38_12

بھره وري 
وتجزيه وتحليل 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدربخش صنعت

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه12_38_015

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_38_016

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارورزي12_38_017

 مديريت - 11
 صنعتي
( چندبخشي)

014_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

015_11_11
رياضيات پايه 

ومقدمات آمار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيآمارواحتما?ت11_17_089

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

015_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12١_12_016

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

017_12_12
زبان انگليسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيتخصصي ١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

174_12_12
زبان تخصصي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستياقتصادومديريت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

017_14_12
اصول 

حسابداري ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

038_14_12
حسابداري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيصنعتي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

045_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيحسابداري ٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

071_14_12
پول 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوارزوبانكداري

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

076_14_12
اصول 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيحسابداري ٣

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيحسابرسي12_14_077

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

125_16_12

جغرافياي 
جھانگردي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

126_16_12
جغرافياي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

001_18_12
شناخت صنعت 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

005_18_12
گذراندن اوقات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيفراغت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

008_18_12
شناخت 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيروحيات ملل

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)
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013_18_12
آداب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيسفردراسaم

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

014_18_12

آشنايي 
باسازمانھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدولتي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

021_18_12

برنامه ريزي 
وسرپرستي 

گشتھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

023_18_12

مطالعات 
تطبيقي 

سياست ھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

123_18_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيرفتارسازماني

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيزبان دوم 12٢_18_262

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيفن راھنمايي12_18_263

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

264_18_12
امور مسافرت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيو صدور بليط

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

028_21_12

توسعه 
اقتصادي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيوبرنامه ريزي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستياقتصادكaن12_21_032

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

033_21_12

مباني واصول 
سازمان 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيومديريت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

034_21_12

ماليه عمومي 
(اقتصادبخش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيعمومي )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

035_21_12
مباني روش 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتحقيق

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12_21_036

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

001_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيايران ١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

002_26_12
ھنرومعماري 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيايران ٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)
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003_26_12
شناخت صنايع 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيدستي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

001_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

002_29_12
تاريخ فرھنگ 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيايران ٢

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

003_29_12
باستان 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيشناسي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيفرھنگ عامه12_39_001

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

005_39_12

برنامه ريزي 
توسعه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيپروژه12_39_010

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

013_39_12

نقشه خواني 
و آشنايي با 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستينقشه

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

014_39_12

مديريت بازار 
يابي و تبليغات 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

015_39_12

تجزيه و تحليل 
مسائل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياجتماعي ايران

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

016_39_12

آشنايي با 
موزه ھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيجھانگردي

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

017_39_12
زبان انگليسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 مديريت - 11
 جھانگردي
( چندبخشي)

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

107_13_11
ديناميك 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيوارتعاشات
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين11_13_108
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيفيزيك مقدماتي11_13_224
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

183_15_11

طراحي 
وساخت به 

كمك كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

184_15_11
مدارھاي 
الكتريكي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

185_15_11
مھندسي 

اينترنت وشبكه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

186_15_11
ماشين ھاي 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

187_15_11

آزمايشگاه 
مھندسي 
رايانه ھاي 

كارشناسيتشريحيكوچك
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

188_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمباني رباتيك11_15_189
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

190_15_11
الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيعملي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

191_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

192_15_11

زبان ماشين 
وبرنامه سازي 

سيستم
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

193_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

194_15_11
سيستم ھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

195_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

196_15_11
ساختمان 
گسسته

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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مدارمنطقي11_15_197
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

198_15_11

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيعامل
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

199_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

200_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمدارمنطقي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

201_15_11

تجزيه وتحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستياطaعاتي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_20_11

طراحي 
معماري 

وشھرسازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

080_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيزبان تخصصي12_12_164
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

063_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيحسابداري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

112_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

113_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

114_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

115_18_12
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

001_11_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيابزار
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_11_13

مھندسي 
رايانه ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكوچك
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

003_11_13
محيطھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيچندرسانه اي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

004_11_13
ترموديناميك 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيوانتقال حرارت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

007_11_13
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيتھويه وتبريد
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

008_11_13
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياطaعات
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

009_11_13

بھينه سازي 
مصرف انرژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدرساختمان
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

علم مواد13_11_010
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

011_11_13

طراحي 
قيدوبندھاوقالب

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي ھاي پرسي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا13١_11_012
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

013_11_13

اندازه گيري 
وسيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيكنترل
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

014_11_13

روش ھاي 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

015_11_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحياجرايي ١وپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

016_11_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحياجرايي ٢وپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسيتشريحيبارگذاري13_11_017
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

الكترونيك 13١_11_020
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

021_11_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

مخابرات 13١_11_022
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

023_11_13
تجزيه وتحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي
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024_11_13
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل خطي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

025_11_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

026_11_13

آزمايشگاه 
مدارواندازه 

كارشناسيتشريحيگيري
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

027_11_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

028_11_13

بررسي 
سيستم ھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

029_11_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطراحي فرآيند13_11_031
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

032_11_13

كاربرد نانو در 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحياجرايي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_11_033
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

034_11_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيتخصصي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

036_11_13

آشنايي با 
مقررات 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكارآفريني
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

037_11_13
مكانيك خاك و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيپي و آزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

038_11_13
كارآموزي 

كارشناسيتشريحيمديريت اجرايي
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

002_12_13
مديريت كارگاه 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيومنابع انساني

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه 13١_12_004
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

005_12_13

مصالح 
ساختماني 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوآزمايشگاه

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

006_12_13
قوانين حاكم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبرپروژه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

008_12_13
تكنولوژي بتن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيوآزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

009_12_13
ماشين آ?ت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيساخت
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

010_12_13
اجراي متره 

وبرآورد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

039_12_13

تاسيسات 
زيربنايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيوساختمان
 مھندسي - 12
مديريت اجرايي

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

179_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

182_15_11

كاربردكامپيوتردر
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمديريت پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

082_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

001_20_11

طراحي 
معماري 

وشھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

002_22_11
آمارواحتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

004_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك11_22_005
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

006_22_11
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفرآيندھاي توليد11_22_008
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

009_22_11
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

012_22_11
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيعمومي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

045_22_11
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيارزش
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

046_22_11
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيعوامل انساني
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

080_22_11
مديريت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي12_12_163
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

064_14_12

مديريت مالي 
وحسابداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيپروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

065_14_12
فراگردتنظيم 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيوكنترل بودجه

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

110_18_12

سيستم ھاي 
خريد،انبارداري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيوتوزيع
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

111_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيوبھره وري
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_11_033
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

001_12_13
استانداردھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيمديريت پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

002_12_13
مديريت كارگاه 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيومنابع انساني

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

003_12_13

اصول مكانيك 
خاك وپي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيوآزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه 13١_12_004
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

005_12_13

مصالح 
ساختماني 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيوآزمايشگاه

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

006_12_13
قوانين حاكم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبرپروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

007_12_13
مديريت ايمني 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

008_12_13
تكنولوژي بتن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيوآزمايشگاه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

009_12_13
ماشين آ?ت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيساخت
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

010_12_13
اجراي متره 

وبرآورد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

011_12_13
برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيوكنترل پروژه

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسيتشريحيپروژه بارگذاري13_12_012
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

014_12_13

تاسيسات 
زيربنائي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيوساختماني
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

016_12_13
اصول ومقررات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيپيمان
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

017_12_13
ترميم وتقويت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيسازه ھا
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

018_12_13
روش ھاي 

ساخت ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

019_12_13
روش ھاي 

ساخت ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

020_12_13
اصول وفنون 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستينظارت براجرا

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

022_12_13
مديريت بحران 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيوريسك
 مھندسي - 12
مديريت پروژه
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023_12_13
نرم افزارھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكنترل پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

024_12_13
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

025_12_13

اجراي 
راھسازي 
وروسازي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

026_12_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوعمليات
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

027_12_13

اجراي سازه 
ھاي آبي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيوتونلھا
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

028_12_13

اصول 
رسيدگي به 
پيمان وحل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياختaفات
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

029_12_13

بھينه سازي 
مصرف انرژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدرساختمان
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

030_12_13
نرم افزارھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيمتره وبرآورد
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

031_12_13

اصول زيست 
محيطي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدرساخت وساز
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

032_12_13
اجراي سالن 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي صنعتي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحياجراي پل13_12_033
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

034_12_13
نقشه خواني 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمھندسي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

035_12_13

ھيدرولوژي 
ومھندسي آب 

وفاضaب
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيتحليل سازه 13٢_12_036
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

037_12_13
اصول 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمھندسي زلزله
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

038_12_13
طراحي سازه 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيھاي بنايي
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

041_12_13
طراحي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحياجرايي ١
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

042_12_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحياجرايي ٢
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيھيدروليك13_12_043
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

044_12_13
كارآموزي 

كارشناسيتشريحيمديريت پروژه
 مھندسي - 12
مديريت پروژه

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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467_11_11
رياضيات 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

468_11_11
رياضيات 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

207_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

047_13_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

057_13_13
متره و برآورد و 

پروژه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

064_13_13
الكترونيك - 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيفاصله ياب

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيفتوگرامتري 13١_13_066

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

069_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيزير زميني

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيتئوري خطاھا13_13_070

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

074_13_13
ھندسه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديفرانسيل

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيسرشكني13_13_075

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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076_13_13
مباني 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيكارتوگرافي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيژئودزي 13١_13_077

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

088_13_13
ژئودزي٢ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمحاسبات

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيژئودزي فيزيك13_13_089

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

090_13_13
ژئودزي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيماھواره اي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

فتوگرامتري 13٣_13_091
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيفتوگرامتري 13۴_13_092

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

097_13_13

تكنولوژي 
مصالح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيساختمان

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

098_13_13
كارتوگرافي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحياتوماتيك

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحينجوم ژئودزي13_13_099

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمباني دوركاري13_13_100

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكاداستر13١_13_101

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيھيدروگرافي13_13_102

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

103_13_13

نقشه برداري 
ژئودتيك و 

تحليل شبكه 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيھاي كنترل

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

راھسازي13_13_107
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي13_13_110

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

112_13_13

مباني مكانيك 
خاك و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

113_13_13
ارزيابي محيط 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيزيست

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري
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114_13_13

طرح ھندسي 
راه و پروژه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيراھسازي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

115_13_13

اصول و مباني 
معماري 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيشھرسازي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

116_13_13
ھيدرولوژي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

118_13_13
نقشه برداري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمسيرپيشرفته

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسيتشريحياردوي كارورزي13_13_160

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحينقشه برداري 13٢_13_226

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

238_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيمسير

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

239_13_13

ژئومورفولوژي - 
زمين شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمھندسي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

فتوگرامتري 13٢_13_240
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحينقشه برداري 13١_13_310

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

046_14_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 عمران - نقشه
برداري

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 16
عمران

182_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 16
عمران
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 16
عمران

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 16
عمران

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 16
عمران

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 16
عمران

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 16
عمران

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 16
عمران

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
عمران

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
عمران

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 16
عمران

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 16
عمران

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 16
عمران

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 16
عمران

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 16
عمران

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 16
عمران

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 16
عمران

037_13_13

رسم فني و 
نقشه كشي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيساختمان
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_13_038
 مھندسي - 16
عمران
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040_13_13
زمين شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمھندسي
 مھندسي - 16
عمران

041_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي١ و عمليات
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيديناميك13_13_042
 مھندسي - 16
عمران

043_13_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي١
 مھندسي - 16
عمران

044_13_13

مصالح 
ساختماني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيآزمايشگاه
 مھندسي - 16
عمران

045_13_13

طراحي 
معماري و 
شھرسازي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمكانيك سيا?ت13_13_046
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك خاك13_13_051
 مھندسي - 16
عمران

052_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك خاك
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيتكنولوژي بتن13_13_053
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه 13١_13_054
 مھندسي - 16
عمران

055_13_13
ھيدروليك و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيآزمايشگاه
 مھندسي - 16
عمران

056_13_13
مھندسي 

محيط زيست
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

057_13_13
متره و برآورد و 

پروژه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

058_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنولوژي بتن
 مھندسي - 16
عمران

059_13_13
سازه ھاي بتن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيآرمه ١
 مھندسي - 16
عمران

060_13_13
سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيفو?دي ١
 مھندسي - 16
عمران

093_13_13
سازه ھاي بتن 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآرمه ٢
 مھندسي - 16
عمران

094_13_13
سازه ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيفو?دي٢
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيتحليل سازه 13٢_13_104
 مھندسي - 16
عمران

106_13_13

روش ھاي 
اجراي 

ساختمان
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

راھسازي13_13_107
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروسازي راه13_13_109
 مھندسي - 16
عمران
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كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزبان تخصصي13_13_110
 مھندسي - 16
عمران

111_13_13
پروژه سازه 

كارشناسيتشريحيھاي بتن آرمه
 مھندسي - 16
عمران

116_13_13
ھيدرولوژي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسيتشريحيپروژه راھسازي13_13_120
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_13_121
 مھندسي - 16
عمران

122_13_13
مقررات ملي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيساختمان
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_13_123
 مھندسي - 16
عمران

124_13_13

نرم افزارھاي 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيعمران
 مھندسي - 16
عمران

125_13_13

مباني GIS در 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيعمران
 مھندسي - 16
عمران

126_13_13
مقاومت 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمصالح٢

 مھندسي - 16
عمران

127_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 16
عمران

128_13_13

اصول 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيزلزله و باد

 مھندسي - 16
عمران

129_13_13
مھندسي آب و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيفاضaب و پروژه

 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيبناھاي آبي13_13_130
 مھندسي - 16
عمران

131_13_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيآبي
 مھندسي - 16
عمران

132_13_13
اصول 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمھندسي تونل
 مھندسي - 16
عمران

133_13_13

ماشين آ?ت 
ساختماني در 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيراھسازي
 مھندسي - 16
عمران

134_13_13
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيترابري
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمھندسي پي13_13_191
 مھندسي - 16
عمران

225_13_13
پروژه ھاي 

كارشناسيتشريحيسازه فو?دي
 مھندسي - 16
عمران

046_14_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

176_15_13

تاسيسات 
مكانيكي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيبرقي
 مھندسي - 16
عمران

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيراه آھن13_20_081
 مھندسي - 16
عمران
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075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
عمران

108_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

109_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

110_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

جبرخطي11_11_435
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

فيزيك پايه 11١_13_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

102_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ١
 مھندسي - 12
صنايع

فيزيك پايه 11٢_13_103
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

104_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك پايه ٢
 مھندسي - 12
صنايع

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

178_15_11
برنامه سازي 

رايانه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

080_17_11
كنترل كيفيت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيآماري
 مھندسي - 12
صنايع

001_22_11
تحقيق 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيدرعمليات ١
 مھندسي - 12
صنايع

010_22_11
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

011_22_11

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
صنايع

013_22_11
ارزيابي 
كاروزمان

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

014_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ١

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

015_22_11

طرح ريزي 
واحدھاي 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

019_22_11

برنامه ريزي 
وكنترل 

توليدوموجودي 
ھاي ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

020_22_11

برنامه ريزي 
نگھداري 
وتعميرات

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

021_22_11
برنامه ريزي 

توليد
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

022_22_11
تحقيق 

درعمليات ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع
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024_22_11
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

025_22_11
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

027_22_11
برنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل ونقل
 مھندسي - 12
صنايع

028_22_11

سيستم ھاي 
پرداخت حقوق 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيودستمزد
 مھندسي - 12
صنايع

031_22_11

ايمني 
وبھداشت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيصنعتي
 مھندسي - 12
صنايع

079_22_11
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
صنايع

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
صنايع

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
صنايع

103_18_12
مديريت كيفيت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوبھره وري
 مھندسي - 12
صنايع

104_18_12
مديريت وكنترل 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيپروژه
 مھندسي - 12
صنايع

105_18_12

سيستم ھاي 
اطaعات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمديريت
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياصول بازاريابي12_18_106
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_18_107
 مھندسي - 12
صنايع

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
صنايع

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
صنايع

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
صنايع

193_21_12
اقتصاد عمومي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستي١
 مھندسي - 12
صنايع
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194_21_12
اقتصاد عمومي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستي٢
 مھندسي - 12
صنايع

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
صنايع

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
صنايع

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
صنايع

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
صنايع

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
صنايع

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
صنايع

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
صنايع

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
صنايع

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
صنايع

056_14_13

تئوري 
احتما?ت و 

كاربرد ان
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

آمار مھندسي13_14_057
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

058_14_13

اصول مديريت 
و تئوري 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيسازمان

 مھندسي - 12
صنايع

059_14_13
طراحي ايجاد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيصنايع
 مھندسي - 12
صنايع

060_14_13

مھندسي 
فاكتورھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيانساني
 مھندسي - 12
صنايع

061_14_13

مدل ھاي 
احتمالي و 
تئوري صف

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

062_14_13
تجزيه و تحليل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتصميم گيري
 مھندسي - 12
صنايع

063_14_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري 

دقيق و كنترل 
كارشناسيتشريحيكيفيت

 مھندسي - 12
صنايع

064_14_13
اتوماسيون 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيصنعتي
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيكنترل عددي13_14_065
 مھندسي - 12
صنايع

067_14_13

اصول 
حسابداري و 

ھزينه يابي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسيتشريحيپروژه13_14_068
 مھندسي - 12
صنايع
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069_14_13
كارآموزي 
كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
صنايع

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيروش ھاي توليد13_15_265
 مھندسي - 12
صنايع

288_15_13
كارگاه ماشين 

كارشناسيتشريحيافزار ١
 مھندسي - 12
صنايع

289_15_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحيجوش
 مھندسي - 12
صنايع

290_15_13

كارگاه ريخته 
گري، ذوب و 

كارشناسيتشريحيمدلسازي
 مھندسي - 12
صنايع

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمونتاژ مكانيكي13_15_291
 مھندسي - 12
صنايع

292_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك
 مھندسي - 12
صنايع

293_15_13
كارگاه ماشين 

كارشناسيتشريحيافزار ٢
 مھندسي - 12
صنايع

071_11_15
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي
 مھندسي - 12
صنايع

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
صنايع

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

054_14_13
مديريت و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيكنترل پروژه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

004_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

010_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

021_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك 13٢_15_022

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

023_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

106_15_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحياجزا محدود

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

107_15_13
زبان تخصصي 

مكانيك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

138_15_13

سيستمھاي 
ھيدروليك و 
نيومكانيك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

139_15_13

آزمايشگاه 
ديناميك 

ماشين و 
كارشناسيتشريحيارتعاشات

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيانتقال حرارت 13١_15_140

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيتوربوماشينھا13_15_182

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيانتقال حرارت 13٢_15_223

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديناميك گازھا13_15_224

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

225_15_13

طراحي 
مبدلھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيحرارتي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

226_15_13

طراحي 
سيستمھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحيتھويه مطبوع ١

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

227_15_13
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيانتقال آب

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

228_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت
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229_15_13

مقدمه اي بر 
سيا?ت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيمحاسباتي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

230_15_13

نيروگاه 
ھا(حرارتي، 
آبي، ھسته 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحياي)

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_15_233

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_15_235

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

295_15_13
سوخت 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيواحتراق

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

296_15_13

طراحي 
سيستمھاي 

تبريد و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسردخانه

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

046_19_13

مباني 
مھندسي برق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي٢

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 مكانيك گرايش
 حرارت و
سيا?ت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو
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409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
خودرو

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
خودرو

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
خودرو

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
خودرو

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
خودرو

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
خودرو

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
خودرو

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
خودرو

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
خودرو

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
خودرو

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
خودرو

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
خودرو

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
خودرو

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
خودرو
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيانتقال حرارت13_15_008
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009
 مھندسي - 12
خودرو

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١
 مھندسي - 12
خودرو

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017
 مھندسي - 12
خودرو

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢
 مھندسي - 12
خودرو

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 12
خودرو

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت
 مھندسي - 12
خودرو

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097
 مھندسي - 12
خودرو

119_15_13
طراحي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيمكانيزم ھا
 مھندسي - 12
خودرو

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي
 مھندسي - 12
خودرو

133_15_13

آزمايشگاه 
ارتعاشات و 

كارشناسيتشريحيديناميك ماشين
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_135
 مھندسي - 12
خودرو

137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك
 مھندسي - 12
خودرو

187_15_13
سوخت و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياحتراق
 مھندسي - 12
خودرو

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري
 مھندسي - 12
خودرو

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك
 مھندسي - 12
خودرو

228_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت
 مھندسي - 12
خودرو

231_15_13

مديريت 
صنعتي در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234
 مھندسي - 12
خودرو
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236_15_13

اقتصاد 
مھندسي در 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيصنعت خودرو

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيزبان تخصصي13_15_237
 مھندسي - 12
خودرو

238_15_13

روش ھاي 
توليد اجزاء 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

239_15_13

كارگاه ريخته 
گري و قالب 

كارشناسيتشريحيسازي
 مھندسي - 12
خودرو

240_15_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسوخت رساني
 مھندسي - 12
خودرو

241_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي
 مھندسي - 12
خودرو

242_15_13
موتورھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحياحتراق داخلي
 مھندسي - 12
خودرو

243_15_13
آيروديناميك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزاء13_15_244
 مھندسي - 12
خودرو

245_15_13

روش ھاي 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمھندسي
 مھندسي - 12
خودرو

246_15_13

طراحي اجزا 
خودرو به كمك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكامپيوتر
 مھندسي - 12
خودرو

247_15_13
مباني ديناميك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

248_15_13

سيستم ھاي 
انتقال قدرت و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكارگاه
 مھندسي - 12
خودرو

249_15_13

سيستم ھاي 
شاسي و بدنه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيخودرو و كارگاه

 مھندسي - 12
خودرو

250_15_13

مباني 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيطراحي خودرو
 مھندسي - 12
خودرو

251_15_13
ھيدروليك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحينيوماتيك
 مھندسي - 12
خودرو

252_15_13
موتورھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيپيستوني

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيموتورھاي ديزل13_15_253
 مھندسي - 12
خودرو

254_15_13
روشھاي المان 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمحدود
 مھندسي - 12
خودرو

255_15_13
كاربرد انرژي نو 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيدر خودرو
 مھندسي - 12
خودرو

256_15_13

تكنولوژي برق 
و الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيخودرو
 مھندسي - 12
خودرو

257_15_13

سيستم ھاي 
اندازه گيري و 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيكنترل
 مھندسي - 12
خودرو

258_15_13

طراحي 
سيستمھاي 

تھويه و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيگرمايش خودرو

 مھندسي - 12
خودرو
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007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047
 مھندسي - 12
خودرو

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
خودرو

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

054_14_13
مديريت و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيكنترل پروژه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

004_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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010_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

021_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك 13٢_15_022

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

023_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

106_15_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحياجزا محدود

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

107_15_13
زبان تخصصي 

مكانيك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

138_15_13

سيستمھاي 
ھيدروليك و 
نيومكانيك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

139_15_13

آزمايشگاه 
ديناميك 

ماشين و 
كارشناسيتشريحيارتعاشات

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيانتقال حرارت 13١_15_140

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

209_15_13
شناخت فلزات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيصنعتي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

211_15_13
روشھاي توليد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيو كارگاه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

212_15_13

پaستيسيته 
عملي و تغيير 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيشكل فلزات

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

219_15_13

طراحي و 
ساخت به 

كمك كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

220_15_13
ماشين ھاي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيكنترل عددي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

221_15_13

آزمايشھاي 
غير مخرب 

(NDT)كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

222_15_13

طراحي و 
ساخت قيد و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيبستھا و فرامين

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_15_233

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_15_235

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد
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046_19_13

مباني 
مھندسي برق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي٢

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

098_11_15
رباتيك و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 13
 مكانيك گرايش
ساخت و توليد

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيانتقال حرارت13_15_008

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

048_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

057_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

058_15_13

مقدمه اي بر 
مھندسي ھوا 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيفضا

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

061_15_13

مكانيك 
مدارھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيفضايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا
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كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيمقاومت مصالح13_15_064

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيآيروديناميك 13١_15_068

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

166_15_13
تحليل سازه 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيھاي ھوايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمكانيك پرواز 13١_15_167

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك پرواز 13٢_15_168

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

169_15_13

طراحي سازه 
ھاي صنايع 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھوايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

170_15_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيھواپيما ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

171_15_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيھواپيما ٢

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

172_15_13

آيين نگارش و 
گزارش 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحينويسي فني

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

173_15_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيجلوبرنده ھا

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك13٢_15_175

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

178_15_13
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھوا فضا

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيآيروديناميك13٢_15_180

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

181_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآيروديناميك ١

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيتوربوماشينھا13_15_182

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآئروا?ستيسيته13_15_183

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_184

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

185_15_13
آيروديناميك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيھليكوپتر

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيجريان لزج13_15_186

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

187_15_13
سوخت و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياحتراق

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا
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كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحياصول راكت ھا13_15_188

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

192_15_13

كارگاه ورق 
كاري و 

جوشكاري در 
كارشناسيتشريحيصنايع ھوايي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

193_15_13

كارگاه ابزار 
دقيق و اندازه 

گيري در 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيھواپيما

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

194_15_13

كارگاه موتور- 
بدنه و 

سيستمھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيھواپيما

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_15_195

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_196

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

006_19_13

مباني 
مھندسي برق 

و الكترونيك
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

031_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

مھندسي برق 
كارشناسيتشريحيو الكترونيك

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 ھوا فضا - ھوا
فضا

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

054_14_13
مديريت و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيكنترل پروژه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

004_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

010_15_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيصنعتي ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيديناميك13_15_013

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

021_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك 13٢_15_022

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

023_15_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

106_15_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحياجزا محدود

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

107_15_13
زبان تخصصي 

مكانيك
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

137_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيترموديناميك

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

138_15_13

سيستمھاي 
ھيدروليك و 
نيومكانيك و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

139_15_13

آزمايشگاه 
ديناميك 

ماشين و 
كارشناسيتشريحيارتعاشات

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيانتقال حرارت 13١_15_140

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

191_15_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحياتومكانيك

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

207_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي٣

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

208_15_13

مكانيك 
شكست 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمقدماتي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

209_15_13
شناخت فلزات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيصنعتي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

210_15_13
طراحي مخازن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيتحت فشار

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

211_15_13
روشھاي توليد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيو كارگاه

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

212_15_13

پaستيسيته 
عملي و تغيير 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيشكل فلزات

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمواد مركب13_15_213

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات
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كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_15_233

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_15_234

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_15_235

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

046_19_13

مباني 
مھندسي برق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي٢

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_047

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
 مكانيك گرايش
مكانيك جامدات

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

055_14_13
اقتصاد و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيمديريت صنعتي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_15_032

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

035_15_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_039

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

040_15_13
كريستالوگرافي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي و آزمايشگاه

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمقاومت مصالح13_15_044

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

071_15_13
خواص فيزيكي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيمواد ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

073_15_13
شيمي فيزيك 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيمواد

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

074_15_13
پديده ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانتقال

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

075_15_13
ترموديناميك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيمواد ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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076_15_13
خواص فيزيكي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمواد ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

077_15_13
خواص 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيمكانيكي مواد١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيريخته گري 13١_15_079

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

081_15_13

آزمايشگاه 
خواص 

كارشناسيتشريحيمكانيكي مواد ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيانجماد فلزات13_15_082

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

083_15_13
خواص 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيمكانيكي مواد ٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

084_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريخته گري ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

085_15_13
شكل دادن 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيفلزات ١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيعمليات حرارتي13_15_086

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

141_15_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيمتالوگرافي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

142_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات حرارتي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

143_15_13
خوردگي و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحياكسيداسيون

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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144_15_13
استخراج فلزات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي١

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

146_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانجماد فلزات

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

147_15_13
متالورژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيجوشكاري

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

148_15_13

آزمايشگاه 
متالورژي 

كارشناسيتشريحيجوشكاري

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

149_15_13
روشھاي نوين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيآناليز مواد

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

150_15_13
آلياژھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيغيرآھني

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيريخته گري 13٢_15_151

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

152_15_13
استخراج فلزات 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي٢

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيمتالورژي پودر13_15_153

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

154_15_13
انتقال مطالب 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعلمي و فني

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيزبان تخصصي13_15_155

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

156_15_13
انتخاب مواد 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيفلزي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمواد پيشرفته13_15_158

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

159_15_13
بررسي ھاي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيغيرمخرب

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

161_15_13

متالورژي 
سطوح و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيپوششھا

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيطراحي قالب13_15_162

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمواد ديرگداز13_15_163

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

164_15_13

كاربرد كامپيوتر 
در مھندسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيمواد

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسيتشريحيپروژه13_15_197

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_15_198

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيفيزيك جامدات13_15_204

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيپليمرھا13_17_177

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي
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074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
-متالورژي ومواد
 متالورژي 
صنعتي

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

305_14_11

شيمي آلي 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

306_14_11

آزمايشگاه 
شيمي آلي 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

307_14_11

شيمي 
عمومي 

مھندسي 
شيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

008_17_13

آشنايي با 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

018_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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023_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

027_17_13
كارگاه نرم افزار 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

030_17_13

شيمي فيزيك 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

041_17_13
مھندسي 
بيوشيمي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

044_17_13

آزمايشگاه 
كنترل كيفيت 
كارشناسيتشريحيمواد غذايي ١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

045_17_13
ميكروبيولوژي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

046_17_13
ميكروبيولوژي 

مواد غذايي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

048_17_13

آزمايشگاه 
ميكروبيولوژي 

كارشناسيتشريحيمواد غذايي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

059_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

076_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

141_17_13

كاربردرياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

164_17_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيفرآيندھاي ٢

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

166_17_13
طرح اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيكارخانه

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيصنايع غذايي13١_17_169

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيصنايع غذايي13٢_17_170

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

171_17_13

شيمي و 
بيوشيمي مواد 

غذايي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

173_17_13
كنترل 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيفرايندھاي١

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

174_17_13
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمواد غذايي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

175_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي
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176_17_13

كارگاه نرم افزار 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

183_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيراكتور

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 شيمي گرايش
صنايع غذايي

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

410_11_11
رياضي 

كاربردي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

268_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

الكتريسته و 
كارشناسيتشريحيمغناطيس

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

276_13_11

فيزيك 
الكتريسيته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

فيزيك مكانيك11_13_277
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

297_14_11
شيمي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

298_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

304_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

020_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

028_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

029_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

031_17_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

078_17_13

مقدمات 
مھندسي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

099_17_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمخازن

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

101_17_13

كاربرد رياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكنترل فرآيندھا13_17_106

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

خواص مواد13_17_112
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

113_17_13

اصول 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحياحتراق

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

115_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات واحد

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي فيزيك 13١_17_119
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

126_17_13
خوردگي در 
صنايع نفت

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

شيمي پا?يش13_17_147
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه نفت13_17_149

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

150_17_13
فرآيندھاي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت
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كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

181_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

182_17_13
اقتصاد طرح 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

035_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

مھندسي برق 
كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

102_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 نفت - صنايع
نفت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

305_14_11

شيمي آلي 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

306_14_11

آزمايشگاه 
شيمي آلي 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

307_14_11

شيمي 
عمومي 

مھندسي 
شيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

008_17_13

آشنايي با 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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018_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

023_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

027_17_13
كارگاه نرم افزار 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

030_17_13

شيمي فيزيك 
مھندسي 

شيمي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

036_17_13
مقدمات 

مھندسي نفت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه نفت13_17_037

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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059_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

076_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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141_17_13

كاربردرياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

150_17_13
فرآيندھاي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

164_17_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيفرآيندھاي ٢

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

165_17_13

محاسبات 
مھندسي 

پا?يش
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

166_17_13
طرح اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيكارخانه

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

167_17_13
فرايندھاي 
پتروشيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

168_17_13
تقطير 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيچندجزئي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

فرايندھاي گاز13_17_172
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

173_17_13
كنترل 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيفرايندھاي١

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

175_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز
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176_17_13

كارگاه نرم افزار 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

183_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيراكتور

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 شيمي گرايش
 ،صنايع پا?يش
 پتروشيمي و
گاز

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

308_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت13_17_025

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيمكانيك سيا?ت13_17_026

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

028_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

056_17_13
ترموديناميك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمھندسي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

059_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

064_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

084_17_13

شيمي و 
سينيتيك 

پليمرزاسيون
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

شيمي فيزيك13_17_087
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

091_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 
سينيتيك 

كارشناسيتشريحيپليمريزاسيون

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

095_17_13

خواص و كاربرد 
پليمرھاي 

طبيعي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

096_17_13

روشھاي اندازه 
گيري كميت 

ھاي مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

103_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكنترل فرآيندھا13_17_106

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

115_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات واحد

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

رئولوژي پليمرھا13_17_116
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

146_17_13
شيمي فيزيك 

پليمرھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

148_17_13
اقتصاد طرح 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيمھندسي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

151_17_13

آزمايشگاه 
شيمي فيزيك 

كارشناسيتشريحيپليمرھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

152_17_13

خواص فيزيكي 
و مكانيكي 

پليمرھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

153_17_13

آزمايشگاه 
خواص فيزيكي 

و مكانيكي 
كارشناسيتشريحيپليمرھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

154_17_13
مھندسي 

پaستيك
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر
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155_17_13
مھندسي 

ا?ستومر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

156_17_13

وسايل اندازه 
گيري 

مشخصات 
ملكولي 
پليمرھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

157_17_13

آزمايشگاه 
روشھاي اندازه 

گيري 
مشخصات 

كارشناسيتشريحيپليمرھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

158_17_13
تكنولوژي 
كامپوزيتھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

159_17_13

اصول 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپليمريزاسيون

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيكارگاه پaستيك13_17_160

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيكارگاه ا?ستومر13_17_161

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

162_17_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحيكامپوزيتھا

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

163_17_13

تكنولوژي و 
خواص فيزيكي 

الياف
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 پليمر - صنايع
پليمر

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت13_17_025

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيمكانيك سيا?ت13_17_026

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

060_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

064_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

083_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

واسطه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

084_17_13

شيمي و 
سينيتيك 

پليمرزاسيون
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

شيمي فيزيك13_17_087
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

088_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي فيزيك

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

089_17_13
تكنولوژي توليد 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيالياف

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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090_17_13
مھندسي رزين 

ھاي صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

091_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 
سينيتيك 

كارشناسيتشريحيپليمريزاسيون

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

092_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تشريحيرنگزا

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

093_17_13

الكتروشيمي و 
مھندسي 

خوردگي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

103_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

رئولوژي پليمرھا13_17_116
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

117_17_13
تكنولوژي توليد 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپينت

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

120_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيرنگرزي ١

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

121_17_13

شيمي فيزيك 
محمل ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيرنگ شده

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

122_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
كارشناسيتشريحيواسطه و رنگزا

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

123_17_13

آزمايشگاه 
الكتروشيمي و 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيخوردگي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

124_17_13

كارگاه 
مھندسي رزين 

كارشناسيتشريحيھاي صنعتي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

125_17_13

رياضيات 
مھندسي در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيپليمر رنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكنترل رنگ13_17_127

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد13_17_128

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

129_17_13
تكنولوژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيجوھرھاي چاپ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

130_17_13

شيمي و 
تكنولوژي مواد 

رنگرزي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ
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131_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
رنگرزي 
كارشناسيتشريحيپروتئيني

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

132_17_13

كارگاه 
تكنولوژي توليد 

كارشناسيتشريحيپينت

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

133_17_13

كنترل فرآيند در 
صنايع پليمر و 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيرنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

134_17_13
دوباره توليد 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيرنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

135_17_13

شناسايي و 
آناليز 

دستگاھي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

136_17_13

ماشين آ?ت 
توليد روكش 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي سطح

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

137_17_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيكنترل رنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

138_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
رنگرزي الياف 

كارشناسيتشريحيسلولزي ٢

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

139_17_13

آزمايشگاه 
توليد روكش 
كارشناسيتشريحيھاي سطح

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيتكنولوژي پودر13_17_140

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

143_17_13

خواص فيزيكي 
مكانيكي پليمر 

ھاي مورد 
استفاده در 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيصنايع رنگ

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

144_17_13

آزمايشگاه 
كنترل كيفيت 
روكش ھاي 

كارشناسيتشريحيسطح

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

145_17_13

آزمايشگاه 
شيمي و 

تكنولوژي مواد 
رنگرزي الياف 

كارشناسيتشريحيمصنوعي ٣

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
 پليمر - علوم و
تكنولوژي رنگ

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز
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410_11_11
رياضي 

كاربردي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

267_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك مكانيك

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

268_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

الكتريسته و 
كارشناسيتشريحيمغناطيس

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

276_13_11

فيزيك 
الكتريسيته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

فيزيك مكانيك11_13_277
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

297_14_11
شيمي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

298_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

299_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

304_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

034_18_11
جمعيت 

كارشناسيتستيوتنظيم خانواده

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز
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كارشناسيتستيتربيت بدني 12١_15_150

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسيتستيتربيت بدني 12٢_15_151

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


020_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

029_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

خواص مواد13_17_112
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

شيمي فيزيك 13١_17_119
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

126_17_13
خوردگي در 
صنايع نفت

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

034_19_13

مباني 
مھندسي برق 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

035_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

مھندسي برق 
كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 18
 نفت - صنايع
گاز

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

410_11_11
رياضي 

كاربردي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

268_13_11

آزمايشگاه 
فيزيك 

الكتريسته و 
كارشناسيتشريحيمغناطيس

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

276_13_11

فيزيك 
الكتريسيته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

فيزيك مكانيك11_13_277
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

297_14_11
شيمي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

298_14_11

آزمايشگاه 
شيمي 

كارشناسيتشريحيعمومي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي آلي 11١_14_301
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

302_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي آلي 11٢_14_303
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

304_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي آلي ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

089_15_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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007_17_13
موازنه انرژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمواد

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

013_17_13
كارگاه عمومي 

كارشناسيتشريحي١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

019_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشيمي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

020_17_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

021_17_13

ترموديناميك 
مھندسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشيمي ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيانتقال حرارت 13١_17_022

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيانتقال حرارت 13٢_17_024

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

028_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

031_17_13
مكانيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيسيا?ت ٢

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

032_17_13
مكانيك 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيسيا?ت ١

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي تجزيه13_17_071
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيانتقال جرم13_17_094

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

096_17_13

روشھاي اندازه 
گيري كميت 

ھاي مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

099_17_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمخازن

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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100_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي تجزيه

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

101_17_13

كاربرد رياضيات 
در مھندسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيشيمي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيعمليات واحد 13١_17_102

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

104_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيعمليات واحد 13٢_17_105

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيكنترل فرآيندھا13_17_106

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

107_17_13

مقدمات 
فرآيندھاي 

پا?يش نفت و 
گاز

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

108_17_13

طراحي 
دستگاه ھاي 

مبدل حرارتي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيجرمي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

109_17_13

تعيين 
مشخصات و 

انتخاب دستگاه 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيھا

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

111_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل فرآيندھا

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

خواص مواد13_17_112
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

113_17_13

اصول 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحياحتراق

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

114_17_13
بررسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيمقدماتي طرح

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

115_17_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيعمليات واحد

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت
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118_17_13
اصول انتخاب 

مواد و خوردگي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

شيمي فيزيك 13١_17_119
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_17_178

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

كارشناسيتشريحيپروژه13_17_179

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

181_17_13
سينتيك و طرح 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيرآكتور

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

102_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 20
 نفت - طراحي
 فرآيندھاي
صنايع نفت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

بيوشيمي11_12_245
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_246

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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262_13_11
فيزيك عمومي 
١ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

264_13_11
فيزيك عمومي 
٢ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

فيزيك پزشكي11_13_272
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

309_14_11

شيمي 
عمومي ٢ و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

313_14_11
شيمي آلي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

092_15_13

استاتيك و 
مقاومت مصالح 

در مھندسي 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_135

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

136_15_13
خواص مواد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

180_17_13
مباني علوم و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتكنولوژ پليمرھا

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

آناتومي13_18_024
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

029_18_13
آمار حياتي و 

احتما?ت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

031_18_13

مقدمه اي بر 
كاربرد مواد 

مھندسي در 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

032_18_13
فيزيولوژي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

037_18_13
گزارش 

نويسي فني
تستي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

040_18_13

اصول 
توانبخشي و 

وسائل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

041_18_13

پديده ھاي 
نفوذ ، انتقال 
جرم و انتقال 

حرارت
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

فيزيك بيومتريال13_18_042
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

048_18_13

اصول 
سيستمھاي 
راديولوژي و 

راديوتراپي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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050_18_13

تجھيزات 
عمومي 

بيمارستانھا و 
كلينيك ھاي 

پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

051_18_13

فرآيند شكل 
دھي و ساخت 

بيومتريالھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

052_18_13

زبان تخصصي 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيپزشكي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

053_18_13

ديناميك و 
ارتعاشات در 

مھندسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيپزشكي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

054_18_13
پروتزھاي 
بيومتريال

تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

055_18_13

كارگاه 
آزمونھاي 
كارشناسيتشريحيبيولوژيكي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسيتشريحيپروژه13_18_066

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسيتشريحيكارورزي13_18_067

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباحث ويژه 13١_18_071

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

073_18_13

وسايل يكبار 
مصرف 

پزشكي(طراح
ي-ساخت-

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكنترل كيفيت)

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

074_18_13
استانداردھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيومتريال

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال
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102_19_13

كنترل 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخطي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيرباتيك15_11_037

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

080_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 - پزشكي
 گرايش
بيومتريال

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

265_13_11

فيزيك 
الكتريسته و 

مغناطيس
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

273_13_11
فيزيك مكانيك ، 

موج و ارتعاش
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

274_13_11
مقدمه اي 

فيزيك پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

فيزيك حرارت11_13_275
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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014_15_13
ترموديناميك و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

005_18_13
آناتومي و 
آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

آمار حياتي13_18_006
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

014_18_13

اصول و 
توانبخشي 

وسايل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

015_18_13
بيوفيزيك و 
بيوشيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي13_18_016

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

020_18_13

حفاظت از 
تاسيسات و 

جلوگيري 
جريان ھاي 
الكتريكي از 

خطرات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

032_18_13
فيزيولوژي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

048_18_13

اصول 
سيستمھاي 
راديولوژي و 

راديوتراپي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

060_18_13
كارآموزي در 

كارشناسيتشريحيعرصه ١

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

061_18_13
كارآموزي در 

كارشناسيتشريحيعرصه ٢

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

064_18_13
استاتيك و 

مقاومت مصالح
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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كارشناسيتشريحيپروژه13_18_066

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

069_18_13

دستگاھھاي 
الكترومكانيكي 
و آزمايشگاھي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپزشكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

075_18_13
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعمومي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

076_18_13

تجھيزات 
عمومي و 

پزشكي 
بيمارستانھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

014_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 

مستقيم و 
متناوب

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

041_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

043_19_13
آزمايشگاه مدار 

كارشناسيتشريحيو اندازه گيري

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني
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048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

064_19_13
فيلترھا و سنتز 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيمدار

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

099_19_13

بررسي 
طراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

081_11_15
آزمايشگاه مدار 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

082_11_15

معماري 
كامپيوتر و 
سازمان آن

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

083_11_15
مقدمه اي بر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيرباتيك

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

084_11_15
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيميكروپروسسور

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

093_11_15
ميكروپروسسور

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 - پزشكي
باليني

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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بيوشيمي11_12_245
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيبيوفيزيك11_12_246

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

262_13_11
فيزيك عمومي 
١ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

264_13_11
فيزيك عمومي 
٢ و آزمايشگاه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

فيزيك پزشكي11_13_272
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

296_14_11
شيمي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

014_15_13
ترموديناميك و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

092_15_13

استاتيك و 
مقاومت مصالح 

در مھندسي 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

136_15_13
خواص مواد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

آناتومي13_18_024
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

029_18_13
آمار حياتي و 

احتما?ت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

032_18_13
فيزيولوژي و 

آزمايشگاه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

037_18_13
گزارش 

نويسي فني
تستي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

038_18_13

طراحي و توليد 
به كمك 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

040_18_13

اصول 
توانبخشي و 

وسائل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

فيزيك بيومتريال13_18_042
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

048_18_13

اصول 
سيستمھاي 
راديولوژي و 

راديوتراپي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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050_18_13

تجھيزات 
عمومي 

بيمارستانھا و 
كلينيك ھاي 

پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

052_18_13

زبان تخصصي 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيپزشكي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

053_18_13

ديناميك و 
ارتعاشات در 

مھندسي 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيپزشكي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

056_18_13

كينزيولوژي و 
بيومكانيك 

مقدماتي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيارتزوپروتز13_18_057

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

058_18_13

كينزيولوژي و 
بيومكانيك 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمقدماتي ٢

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

059_18_13

مقدمه اي بر 
كاربرد مواد 

مھندسي در 
پزشكي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسيتشريحيپروژه13_18_066

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسيتشريحيكارورزي13_18_067

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

068_18_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

070_18_13

نگرش 
سيستمي و 

مھندسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيسيستم

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمباحث ويژه 13١_18_071

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

072_18_13
اصول 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيفيزيوتراپي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

075_18_13
بھداشت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيعمومي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك
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011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

102_19_13

كنترل 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخطي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيرباتيك15_11_037

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

080_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 - پزشكي
 گرايش
بيومكانيك

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_294

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

076_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيالكتريكي ٣

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

077_19_13
عايقھا و فشار 

قوي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

توليد و نيروگاه13_19_078
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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079_19_13
حفاظت و رله 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

085_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيقدرت ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

086_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

087_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيقدرت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

089_19_13

طرح پست 
ھاي فشار 
قوي و پروژه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

090_19_13

طرح خطوط 
ھوايي انتقال 
انرژي و پروژه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

091_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيفشار قوي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

093_19_13

آزمايشگاه 
حفاظت و رله 

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

105_19_13
ماشينھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمخصوص

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

106_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيمخصوص

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

436_11_11
مباني تحقيق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر عمليات

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

076_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيالكتريكي ٣

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

077_19_13
عايقھا و فشار 

قوي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

079_19_13
حفاظت و رله 

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

086_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

089_19_13

طرح پست 
ھاي فشار 
قوي و پروژه

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

090_19_13

طرح خطوط 
ھوايي انتقال 
انرژي و پروژه

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

126_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

127_19_13
آشنايي با 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

128_19_13
احتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

129_19_13
اقتصاد 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمھندسي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

130_19_13
سيگنالھا و 
سيستم ھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_131

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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132_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

133_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

134_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

135_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

136_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيالكترونيك 13٢_19_137

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

138_19_13
اصول سيستم 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي مخابراتي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

139_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

140_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيالكترونيك

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

141_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

143_19_13
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيبرق

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

144_19_13

تحليل 
سيستم ھاي 

انرژي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

153_19_13

تحليل 
سيستم ھاي 

انرژي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

154_19_13

آزمايشگاه 
حفاظت و رله 

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

155_19_13
آز عايق ھا و 

كارشناسيتشريحيفشار قوي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

156_19_13

آز تحليل 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيقدرت

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

157_19_13
توليد انرژي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

176_19_13

آزمدارھاي 
الكتريكي و 
كارشناسيتشريحياندازه گيري

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

177_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمخصوص

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 برق - گرايش
قدرت
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407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

007_18_13

اصول و كليات 
مديريت 
خدمات 

بھداشتي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيدرماني

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

012_18_13
بھداشت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيعمومي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

014_18_13

اصول و 
توانبخشي 

وسايل و 
دستگاھھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

015_18_13
بيوفيزيك و 
بيوشيمي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي13_18_016

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

017_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 

پزشكي 
زيستي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

019_18_13

آناتومي و 
فيزيولوژي 
عمومي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآزمايشگاه

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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020_18_13

حفاظت از 
تاسيسات و 

جلوگيري 
جريان ھاي 
الكتريكي از 

خطرات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

021_18_13
مقدمه اي بر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيفيزيك پزشكي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

آمار حياتي13_18_033
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

050_18_13

تجھيزات 
عمومي 

بيمارستانھا و 
كلينيك ھاي 

پزشكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

069_18_13

دستگاھھاي 
الكترومكانيكي 
و آزمايشگاھي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپزشكي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

078_18_13

اصول سيستم 
ھاي راديولوژي 

و راديو ترابي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسيتشريحيرسم فني برق13_19_029

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

055_19_13

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)
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كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

كارشناسيتشريحيكارورزي13_19_101

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

124_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 

مستقيم و 
متناوب و آز

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

092_11_15
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

093_11_15
ميكروپروسسور

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

095_11_15

آزمايشگاه 
ميكروپروسسور

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 11
 برق - گرايش
 مھندسي
 پزشكي
(بيوالكتريك)

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

جبرخطي11_11_435
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

436_11_11
مباني تحقيق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر عمليات

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك13_15_135

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

053_19_13

سيستم ھاي 
كنترل ديجيتال 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيو غيرخطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيابزار دقيق13_19_054

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

055_19_13

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكنترل صنعتي13_19_057

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

058_19_13
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيكنترل پيشرفته

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

059_19_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

088_19_13
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

087_11_15
سازمان 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

088_11_15
شبكه ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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089_11_15

آزمايشگاه 
سازمان 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

جبرخطي11_11_435
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

436_11_11
مباني تحقيق 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر عمليات

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيابزار دقيق13_19_054

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

055_19_13

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكنترل صنعتي13_19_057

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

126_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

127_19_13
آشنايي با 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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128_19_13
احتمال 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

129_19_13
اقتصاد 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمھندسي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

130_19_13
سيگنالھا و 
سيستم ھا

تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_131

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

132_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

133_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

134_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

135_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

136_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيالكترونيك 13٢_19_137

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

138_19_13
اصول سيستم 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي مخابراتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

139_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

140_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيالكترونيك

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

141_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيديجيتال ٢

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

142_19_13
سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيكنترل ديجيتال

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

143_19_13
زبان تخصصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيبرق

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

144_19_13

تحليل 
سيستم ھاي 

انرژي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

145_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيكنترل مدرن

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

146_19_13

آز سيستم 
ھاي كنترل 

كارشناسيتشريحيديجيتال

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

147_19_13
آزمايشگاه ابزار 

كارشناسيتشريحيدقيق

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

148_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكنترل صنعتي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

149_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيكنترل غيرخطي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

150_19_13

پردازش 
سيگنال ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيديجيتال

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل
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151_19_13
مباني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكاترونيك

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

152_19_13

طراحي 
سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيريز پردازنده اي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيمباحث ويژه13_19_174

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

176_19_13

آزمدارھاي 
الكتريكي و 
كارشناسيتشريحياندازه گيري

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 برق - گرايش
كنترل

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيالكترونيك 13٣_19_061

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيمخابرات 13٢_19_062

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيميدانھا و امواج13_19_063

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

064_19_13
فيلترھا و سنتز 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيمدار

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

065_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٣

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيآنتن13_19_066

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمايكرو ويو13١_19_067

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

068_19_13
مدارھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيمخابراتي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

069_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيمايكرو ويو١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

070_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 
كارشناسيتشريحيمخابراتي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات
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071_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانتقال ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه آنتن13_19_072

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

073_19_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيانتقال ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

074_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيانتقال ١

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

075_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيانتقال ٢

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 13
 برق - گرايش
مخابرات

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيفيزيك مدرن11_13_280

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_14_044

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

062_18_13

بررسي 
طراحي 

سيستم و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشناخت

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

063_18_13

مقدمه اي بر 
مھندسي 
سيستم و 

شناخت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيكارگاه عمومي13_19_008

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيكارگاه برق13_19_015

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

016_19_13

آزمايشگاه 
اندازه گيري و 

كارشناسيتشريحيمدار ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

017_19_13
ماشين ھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيالكترونيك 13١_19_019

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيالكترونيك 13٢_19_023

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

زبان تخصصي13_19_024
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

025_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

026_19_13
نقشه كشي 

كارشناسيتشريحيصنعتي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

044_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

045_19_13
الكترونيك 

صنعتي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

048_19_13
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

049_19_13

بررسي 
سيستمھاي 

قدرت ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

050_19_13
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيالكتريكي ٢

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

051_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

مخابرات 13١_19_056
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

059_19_13
كنترل 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

060_19_13
گزارش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تشريحينويسي فني

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيالكترونيك 13٣_19_061

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

065_19_13
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك ٣

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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068_19_13
مدارھاي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيمخابراتي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

070_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 
كارشناسيتشريحيمخابراتي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيفيزيك الكترونيك13_19_080

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

تكنيك پالس13_19_081
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

095_19_13

كارگاه 
الكترونيك و 

سيم كشي 
كارشناسيتشريحيبيمارستان

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

096_19_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنيك پالس

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

097_19_13

پروژه 
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيالكترونيك٣

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

098_19_13
اندازه گيري 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

099_19_13

بررسي 
طراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيپروژه13_19_100

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

108_19_13
سيستم 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيتلويزيون

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

125_19_13

آزمايشگاه 
سيستم 
كارشناسيتشريحيتلويزيون

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_19_179

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

086_11_15

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

087_11_15
سازمان 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك
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088_11_15
شبكه ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

089_11_15

آزمايشگاه 
سازمان 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

092_11_15
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

093_11_15
ميكروپروسسور

ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

094_11_15

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

095_11_15

آزمايشگاه 
ميكروپروسسور

كارشناسيتشريحيھا

 مھندسي - 14
 برق - گرايش
الكترونيك

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

177_17_11
آمار و احتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_13_038

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيديناميك13_13_042

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح13_13_048

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك خاك13_13_051

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

052_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك خاك

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

057_13_13
متره و برآورد و 

پروژه
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

095_13_13

طراحي سازه 
ھاي بتن 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحيمصالح

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتونل سازي13_13_096

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

105_13_13
طراحي سازه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيھاي فو?دي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

127_13_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

135_13_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمسير و عمليات

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيمھندسي زلزله13_13_136

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

046_14_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

047_14_13
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسيستم ھا

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

048_14_13
تحقيق در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيعمليات

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_20_007

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

016_20_13

مباني ارتباطات 
و عaئم 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيالكتريكي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

023_20_13

مصالح 
ساختماني و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيآزمايشگاه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

024_20_13
نقشه برداري 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيو عمليات

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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033_20_13
ھيدرولوژي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

035_20_13
اصول بھره 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيبرداري راه آھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

036_20_13
طراحي مسير 

و پروژه
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيتكنولوژي بتن13_20_047

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحيتحليل سازه ھا13_20_049

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

050_20_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنولوژي بتن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

051_20_13
روسازي راه 

آھن ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

057_20_13
رسم فني و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستينقشه كشي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

064_20_13
روسازي راه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيآھن ٢

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

065_20_13
زيرسازي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمسير و پروژه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

066_20_13

آزمايشگاه 
روسازي راه 

كارشناسيتشريحيآھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيمكانيك سنگ13_20_067

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

068_20_13
پي سازي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيابنيه مسير

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

069_20_13

ساخت و 
اجراي خطوط و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكارگاه

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيدستگاه خطوط13_20_070

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

071_20_13
پل ھاي راه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيآھن ١

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

072_20_13
ايستگاه راه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيآھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

073_20_13
پل ھاي راه 

اھن ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينگھداري خطوط13_20_074

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

076_20_13

نگھداري و 
تعمير سازه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيھاي ريلي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

079_20_13
مباني ديناميك 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيحركت قطار

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_20_082

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_20_083

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

084_20_13
زبان خارجي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيتخصصي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

089_20_13
پروژه پل ھاي 

كارشناسيتشريحيراه آھن

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

076_11_15

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
 - راه آھن
 سازه ھاي
ريلي

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

300_14_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشيمي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

047_13_13
استاتيك و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيمقاومت مصالح

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسيتشريحيكارآموزي13_13_121

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

049_14_13
اصول شبيه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

050_14_13
تحقيق در 
عمليات ٢

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

051_14_13
بازاريابي و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمديريت بازار

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

052_14_13

مھندسي 
فاكتورھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيانساني

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

053_14_13

اصول مديريت 
و تئوري 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيسازمان

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

007_19_13
مباني 

مھندسي برق
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

003_20_13
مقررات 

عمومي حركت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

006_20_13
طرح ھندسي 

خط
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_20_007

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

008_20_13
برنامه ريزي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيحمل و نقل

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

010_20_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتخليه و بارگيري

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

آمار مھندسي13_20_011
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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012_20_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

013_20_13
تقاضا در حمل 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيو نقل

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

014_20_13
تئوري رفتار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيلكوموتيو و واگن

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

015_20_13

تعرفه و 
بازرگاني راه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيآھن

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

016_20_13

مباني ارتباطات 
و عaئم 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيالكتريكي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

017_20_13

طراحي 
ايستگاه ھا و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيخطوط صنعتي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصاد عمومي13_20_018

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

019_20_13

اصول 
حسابداري يا 

ھزينه يابي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

020_20_13

روش ھاي 
يرنامه ريزي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيحركت قطارھا

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

021_20_13

مباني 
زيرسازي و 

روسازي راه 
آھن

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

022_20_13
تئوري حركت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيقطارھا

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

025_20_13

بررسي فني و 
اقتصادي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانتخاب مسير

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

029_20_13
تحقيق در 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيعمليات ١

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

030_20_13

تئوري 
احتما?ت و 

كاربرد آن
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

031_20_13
ارزيابي كار و 

زمان
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

040_20_13
ايمني مسير و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيحركت

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

041_20_13
زبان خارجه 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحيفني

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

042_20_13
اقتصاد 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري
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كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكنترل پروژه13_20_043

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

044_20_13
تحليل 

سيستم ھا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

045_20_13
نقشه كشي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيصنعتي ٢

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

046_20_13

طرح سيستم 
ھاي اطaعاتي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيو كنترل مديريت

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

كارشناسيتشريحيپروژه13_20_088

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

076_11_15

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

090_11_15
برنامه سازي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيپيشرفته

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

091_11_15
برنامه نويسي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 11
 راه آھن - بھره
برداري

409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

412_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

413_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

295_14_11
شيمي 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيانتقال حرارت13_15_008
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

012_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيترموديناميك 13١_15_019
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه
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كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيطراحي اجزا 13١_15_026
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

067_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك سيا?ت
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_126
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_174
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيترموديناميك13٢_15_175
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

189_15_13

آزمايشگاه 
ترموديناميك و 
كارشناسيتشريحيانتقال حرارت

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

190_15_13

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورقكاري
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيزبان تخصصي13_15_201
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

202_15_13
كارگاه ريخته 

كارشناسيتشريحيگري
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

203_15_13
سيستم ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياندازه گيري
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

006_19_13

مباني 
مھندسي برق 

و الكترونيك
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

009_19_13

آزمايشگاه 
مباني 

كارشناسيتشريحيمھندسي برق
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

083_19_13
مباني ماشين 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيھاي الكتريكي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيكنترل اتوماتيك13_19_104
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

002_20_13

طراحي سازه 
واگن و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيلوكوموتيو
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

005_20_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيلوكوموتيو
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

006_20_13
طرح ھندسي 

خط
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسيتشريحيكارآموزي13١_20_007
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

009_20_13

طراحي 
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيريلي
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

012_20_13
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي ١
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه
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016_20_13

مباني ارتباطات 
و عaئم 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيالكتريكي
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

021_20_13

مباني 
زيرسازي و 

روسازي راه 
آھن

تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

037_20_13
مقررات 

عمومي حركت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

038_20_13
مباني سير و 

حركت قطار
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

039_20_13
آز ديناميك و 

كارشناسيتشريحيارتعاشات
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

053_20_13
طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيترمزھاي قطار
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيطراحي بوژي13_20_060
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

061_20_13

تكنولوژي 
ساخت و تعمير 

وسائط نقليه 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيريلي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيراه آھن برقي13_20_077
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

078_20_13
ديناميك حركت 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحيقطارھا
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

080_20_13

علم مواد و 
شناخت فلزات 

در راه آھن
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسيتشريحيكارآموزي13٢_20_082
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

085_20_13
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي واگن
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

كارشناسيتشريحيپروژه تخصصي13_20_086
 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

087_20_13

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحيلكوموتيو

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

076_11_15

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
راه آھن - جريه

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

025_11_14
رسم فني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيونقشه كشي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

026_11_14

آزمايشگاه 
رسم فني 

كارشناسيتشريحيونقشه كشي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

110_11_14
مساحي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيونقشه برداري

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

111_11_14

آزمايشگاه 
مساحي 

كارشناسيتشريحيونقشه برداري

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيتكنولوژي موتور14_11_112

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

113_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيتكنولوژي موتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

114_11_14
مديريت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

115_11_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكشاورزي ١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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116_11_14

آزمايشگاه 
مكانيزاسيون 

كارشناسيتشريحيكشاورزي ١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياستاتيك14_11_117

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

118_11_14
شناخت 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيوكاربردتراكتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

119_11_14

آزمايشگاه 
شناخت 

كارشناسيتشريحيوكاربردتراكتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمكانيك تراكتور14_11_120

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

121_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك تراكتور

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

122_11_14
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستي١

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيترموديناميك14_11_123

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

124_11_14
مباني داشت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيوبرداشت

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_125

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

126_11_14
ماشينھاوتجھيزا
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيت ثابت زراعي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

127_11_14

آزمايشگاه 
ماشينھاوتجھيزا
كارشناسيتشريحيت ثابت زراعي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

128_11_14
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستي٢

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

129_11_14
مباني خاك 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيورزي وكاشت

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون
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130_11_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكشاورزي ٢

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

131_11_14
موتورھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياحتراقي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيطراحي اجزاء14_11_132

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

133_11_14

سيستمھاي 
ھيدروليك 

درماشينھاي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

134_11_14

آزمايشگاه 
سيستمھاي 

ھيدروليك 
درماشينھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

135_11_14

فيزيك ومكانيك 
خاكھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

136_11_14

آزمايشگاه 
فيزيك ومكانيك 

خاكھاي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

193_11_14
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيمكانيك سيا?ت14_11_231

 مھندسي - 20
 ماشينھاي
 كشاورزي و
مكانيزاسيون

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيژنتيك11_12_155
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

156_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي11_14_203
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

204_14_11
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

001_21_11

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

002_11_14

آزمايشگاه طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

053_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيآفات انباري14_11_082
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

083_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھان زراعي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

084_11_14
اصول اصaح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستينباتات
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

085_11_14

آزمايشگاه 
اصول اصaح 

كارشناسيتشريحينباتات
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

086_11_14
رابطه آب وخاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيوگياه
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيزراعت غaت14_11_087
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

088_11_14
علف ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيھرزوكنترل آنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

089_11_14

آزمايشگاه 
علف ھاي 

كارشناسيتشريحيھرزوكنترل آنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيگياھان دارويي14_11_092
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيديم كاري14_11_093
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيسم شناسي14_11_094
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_095
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

096_11_14

بيماريھاي مھم 
گياھي وكنترل 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيآنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

097_11_14

آزمايشگاه 
بيماريھاي مھم 
گياھي وكنترل 

كارشناسيتشريحيآنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

098_11_14

زراعت گياھان 
علوفه اي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيوصنعتي
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

099_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيبعدازبرداشت
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيازديادنباتات14_11_100
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

101_11_14
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيازديادنباتات

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

102_11_14
كنترل وگواھي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيبذر
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي
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103_11_14

آفات مھم 
گياھي وكنترل 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيآنھا
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

104_11_14

آزمايشگاه 
آفات مھم 

گياھي وكنترل 
كارشناسيتشريحيآنھا

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

105_11_14
سبزي كاري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيوگل كاري
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

106_11_14

آزمايشگاه 
سبزي كاري 

كارشناسيتشريحيوگل كاري
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

107_11_14

مباني كشت 
بافت گياھي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيوبيوتكنولوژي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

108_11_14

قارچ ،ويروس 
،نماتدوپروكاريو
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتھاي بيماري زا

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

109_11_14

آزمايشگاه قارچ 
،ويروس 

،نماتدوپروكاريو
كارشناسيتشريحيتھاي بيماري

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

237_11_14
تشريح و رده 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيبندي گياھي

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

238_11_14

ميوه ھاي 
مناطق معتدله 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيو ميوه ھاي ريز

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

239_11_14

آز ميوه ھاي 
مناطق معتدله 
كارشناسيتشريحيو ميوه ھاي ريز

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

240_11_14

ميوه مناطق 
گرمسيري و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينيمه گرمسيري
 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

241_11_14

آز ميوه ھاي 
مناطق 

گرمسيري و 
كارشناسيتشريحينيمه گرمسيري

 مھندسي - 21
علوم كشاورزي

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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013_21_11

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 11١_21_036

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

089_14_12
اصول 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيحسابداري

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيمديريت مالي12_14_090

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

175_18_12
بازاريابي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيومديريت بازار

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيمديريت توسعه12_18_176

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمديريت تعاونيھا12_18_177

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12١_21_025

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

007_11_14

مديريت 
واحدھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيزراعي ودامي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

169_11_14
اقتصادايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيباتكيه برروستا

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

170_11_14
راه ھاي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايستايي14_11_171

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

172_11_14

مصالح بومي 
وروشھاي 
ساختمان 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسازي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

173_11_14

آزمايشگاه 
مصالح بومي 

وروشھاي 
ساختمان 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

174_11_14

مديريت 
توليدات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيصنايع روستايي14_11_175

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

176_11_14

معماري 
وجزييات 

ساختمانھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروستايي ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

177_11_14

آزمايشگاه 
معماري 
وجزييات 

ساختمانھاي 
كارشناسيتشريحيروستايي ايران

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

178_11_14
آب وفاضaب 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيروستاھا

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

179_11_14

ساختمانھاي 
روستايي 

مقاوم 
دربرابربaياي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطبيعي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_180

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

181_11_14

تاسيسات 
درساختمانھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

182_11_14
طرح بھسازي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيروستايي

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

183_11_14
كانالھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيآبرساني

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا

233_11_14
محيط زيست 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيروستاھا

 مھندسي - 22
 مديريت
 وآباداني
روستاھا
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رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112
 مھندسي - 23
آب وخاك

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 23
آب وخاك

زمين شناسي11_16_107
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

108_16_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيزمين شناسي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005
 مھندسي - 23
آب وخاك

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 23
آب وخاك

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 23
آب وخاك

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست
 مھندسي - 23
آب وخاك

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي
 مھندسي - 23
آب وخاك

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055
 مھندسي - 23
آب وخاك

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي
 مھندسي - 23
آب وخاك
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058
 مھندسي - 23
آب وخاك

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي
 مھندسي - 23
آب وخاك

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 23
آب وخاك

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 23
آب وخاك

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063
 مھندسي - 23
آب وخاك

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 23
آب وخاك

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 23
آب وخاك

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 23
آب وخاك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 23
آب وخاك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 23
آب وخاك

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 23
آب وخاك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 23
آب وخاك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 23
آب وخاك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009
 مھندسي - 23
آب وخاك
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127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 23
آب وخاك

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 23
آب وخاك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 23
آب وخاك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 23
آب وخاك

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 23
آب وخاك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 23
آب وخاك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 23
آب وخاك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 23
آب وخاك

025_11_14
رسم فني 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيونقشه كشي
 مھندسي - 23
آب وخاك

026_11_14

آزمايشگاه 
رسم فني 

كارشناسيتشريحيونقشه كشي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيفيزيك خاك14_11_027
 مھندسي - 23
آب وخاك

028_11_14
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيفيزيك خاك

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمكانيك خاك14_11_029
 مھندسي - 23
آب وخاك

030_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمكانيك خاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

031_11_14

شيمي 
وحاصلخيزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيخاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

032_11_14

آزمايشگاه 
شيمي 

وحاصلخيزي 
كارشناسيتشريحيخاك

 مھندسي - 23
آب وخاك

033_11_14
رابطه آب وخاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيوگياه
 مھندسي - 23
آب وخاك

034_11_14
پيدايش ورده 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيبندي خاكھا
 مھندسي - 23
آب وخاك

035_11_14

آزمايشگاه 
پيدايش ورده 

كارشناسيتشريحيبندي خاكھا
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيھيدرولوژي14_11_036
 مھندسي - 23
آب وخاك

037_11_14
آزمايشگاه 
كارشناسيتشريحيھيدرولوژي

 مھندسي - 23
آب وخاك

038_11_14

مكانيك 
سيا?ت 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيوھيدروليك
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيھيدروليك انھار14_11_039
 مھندسي - 23
آب وخاك
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040_11_14

اصول 
مھندسي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزھكشي

 مھندسي - 23
آب وخاك

041_11_14

آزمايشگاه 
اصول 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيزھكشي

 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيارزيابي اراضي14_11_042
 مھندسي - 23
آب وخاك

043_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيارزيابي اراضي
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_044
 مھندسي - 23
آب وخاك

045_11_14
حفاظت آب 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيوخاك تكميلي
 مھندسي - 23
آب وخاك

046_11_14
طراحي سازه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي آبي
 مھندسي - 23
آب وخاك

آبھاي زيرزميني14_11_047
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

048_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبھاي زيرزميني
 مھندسي - 23
آب وخاك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبيولوژي خاك14_11_049
 مھندسي - 23
آب وخاك

050_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيبيولوژي خاك
 مھندسي - 23
آب وخاك

051_11_14

طراحي 
سيستمھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيآبياري
 مھندسي - 23
آب وخاك

052_11_14

آزمايشگاه 
طراحي 

سيستمھاي 
كارشناسيتشريحيآبياري

 مھندسي - 23
آب وخاك

110_11_14
مساحي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيونقشه برداري
 مھندسي - 23
آب وخاك

111_11_14

آزمايشگاه 
مساحي 

كارشناسيتشريحيونقشه برداري
 مھندسي - 23
آب وخاك

193_11_14
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 23
آب وخاك

232_11_14
خاكھاي شور و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيسديمي
 مھندسي - 23
آب وخاك

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

157_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

053_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

137_11_14
روش تحقيق 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدرمنابع طبيعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

138_11_14
چوب شناسي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيوحفاظت چوب

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھان آبزي14_11_139

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

140_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيگياھان آبزي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجنگل شناسي14_11_141

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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142_11_14

اصول 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيجنگل

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

143_11_14

آزمايشگاه 
اصول 

مھندسي 
كارشناسيتشريحيجنگل

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

144_11_14
شناسايي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيگياھان مرتعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

145_11_14

آزمايشگاه 
شناسايي 

كارشناسيتشريحيگياھان مرتعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياكولوژي مرتع14_11_146

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتنوع زيستي14_11_147

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

148_11_14
ارزيابي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيمحيطزيست

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

149_11_14
اكولوژي منابع 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تشريحيآب

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

150_11_14
تكثير،پرورش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيوصيدآبزيان

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

151_11_14

آزمايشگاه 
تكثير،پرورش 

كارشناسيتشريحيوصيدآبزيان

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

152_11_14

شناخت 
ومديريت حيات 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيوحش

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

153_11_14

زيست 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيحفاظت

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

154_11_14
اندازه گيري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيوارزيابي مراتع

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

155_11_14

اصول طراحي 
منظره وچشم 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيانداز

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

156_11_14

آزمايشگاه 
اصول طراحي 
منظره وچشم 

كارشناسيتشريحيانداز

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحياكوتوريسم14_11_157

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

158_11_14

قوانين 
ومديريت منابع 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستيطبيعي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيرابطه دام ومرتع14_11_159

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست
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160_11_14
صنايع چوب 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيوكاغذ

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

161_11_14

درختان 
ودرختچه ھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

162_11_14

آزمايشگاه 
درختان 

ودرختچه ھاي 
كارشناسيتشريحيايران

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

163_11_14

فرآوري 
وبازاريابي 
محصو?ت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تشريحيشيaتي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

164_11_14

آزمايشگاه 
فرآوري 

وبازاريابي 
محصو?ت 

كارشناسيتشريحيشيaتي

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_165

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستياكولوژي جنگل14_11_166

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

167_11_14
طراحي باغ 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوپارك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

168_11_14

آزمايشگاه 
طراحي باغ 

كارشناسيتشريحيوپارك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيحمايت جنگل14_11_228

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

229_11_14
آز مايشگاه 

كارشناسيتشريحيحمايت از جنگل

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

230_11_14
آلودگي آب و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيخاك

 مھندسي - 24
- منابع طبيعي
محيط زيست

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيژنتيك11_12_155

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

156_12_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيژنتيك

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

157_12_11
جانورشناسي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي11_14_203

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

204_14_11
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

088_14_12
مديريت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيوحسابداري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

053_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

054_11_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيدامپروري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


055_11_14

آزمايشگاه طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسيتشريحيدامپروري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياصول تغذيه دام14_11_056

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

057_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحياصول تغذيه دام

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياصaح دام14_11_059

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

060_11_14
تشريح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيوفيزيولوژي دام

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

061_11_14

آزمايشگاه 
تشريح 

كارشناسيتشريحيوفيزيولوژي دام

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

062_11_14
پرورش گاوھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشيري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

063_11_14

آزمايشگاه 
پرورش گاوھاي 

كارشناسيتشريحيشيري

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

064_11_14
رفتارشناسي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيحيوانات اھلي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيپرورش طيور14_11_065

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

066_11_14
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپرورش طيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

067_11_14
پرورش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيگوسفندوبز

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

068_11_14

آزمايشگاه 
پرورش 

كارشناسيتشريحيگوسفندوبز

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

069_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيتوليدمثل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

070_11_14

آزمايشگاه 
فيزيولوژي 

كارشناسيتشريحيتوليدمثل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_071

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

072_11_14
خوراك ھاوجيره 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستينويسي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)
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073_11_14

آزمايشگاه 
خوراك ھاوجيره 

كارشناسيتشريحينويسي

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

074_11_14

بھداشت 
وبيماريھاي دام 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيوطيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

075_11_14

آزمايشگاه 
بھداشت 

وبيماريھاي دام 
كارشناسيتشريحيوطيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

076_11_14
فرآوري توليدات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيدام وطيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

077_11_14
پرورش آبزيان 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستي(ماھي وميگو)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

078_11_14

آزمايشگاه 
پرورش آبزيان 

كارشناسيتشريحي(ماھي وميگو)

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه طيور14_11_079

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

080_11_14
پرورش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيزنبورعسل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

081_11_14

آزمايشگاه 
پرورش 

كارشناسيتشريحيزنبورعسل

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

234_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدامپروري ايران

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

235_11_14

طراحي 
ساختمانھا و 

تاسيسات دام 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيو طيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

236_11_14

آز طراحي 
ساختمانھا و 

تاسيسات دام 
كارشناسيتشريحيو طيور

 مھندسي - 25
 كشاورزي
( علوم دامي)

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_112

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

113_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك عمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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093_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

215_15_11

كاربردكامپيوتردر
اقتصادكشاورز

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيآمار11٢_17_085

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

008_21_11

آشنايي 
باشيوه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيخوداشتغالي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

013_21_11

جامعه 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيروستايي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

014_21_11
اقتصادتوليدكشا

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

020_21_11
اقتصادتوسعه 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

021_21_11

حسابداري 
واحدھاي 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

023_21_11
اقتصادومديريت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمنابع طبيعي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياقتصادرياضي11_21_024

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

025_21_11

تھيه وارزيابي 
طرحھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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026_21_11
سياست 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

027_21_11

بازاريابي 
محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

029_21_11

روشھاي 
تحقيق 

دراقتصادكشاورز
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_21_030

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

032_21_11

تجارت بين 
المللي 

محصو?ت 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصادسنجي11_21_033

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياقتصادكaن 11١_21_036

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياقتصادكaن 11٢_21_037

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

045_21_11

ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

046_21_11

آزمايشگاه 
ھواواقليم 
شناسي 
كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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047_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

048_21_11

آزمايشگاه خاك 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

049_21_11

آمارواحتما?ت 
وكاربردآن 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيدركشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

050_21_11
شناخت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيمحيطزيست

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

051_21_11

اصول 
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

052_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

053_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

054_21_11

آزمايشگاه 
دامپروري 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجنگلداري11_21_055

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

056_21_11
ماشين ھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

057_21_11

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي11_21_058

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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059_21_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيآبياري عمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

060_21_11

اصول آموزش 
وترويج 

كشاورزي 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيومنابع طبيعي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

061_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

062_21_11

آزمايشگاه 
باغباني 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري11_21_063

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

064_21_11
آفات وبيماري 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيھاي گياھي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

065_21_11

آزمايشگاه 
آفات وبيماري 
كارشناسيتشريحيھاي گياھي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

066_21_11

آبخيزداري 
وحفاظت آب 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيوخاك

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستياقتصادخرد12١_21_025

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)
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026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

001_11_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

002_11_14

آزمايشگاه طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

003_11_14
بيمه محصو?ت 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكشاورزي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

007_11_14

مديريت 
واحدھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيزراعي ودامي

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 26
 - كشاورزي
اقتصادكشاورز
 ي
( چندبخشي)

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

004_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي11_21_005

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

006_21_11
ماشينھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

009_21_11
اقتصادكشاورز

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

010_21_11
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

017_21_11
مساحي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيونقشه برداري

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

019_21_11
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

031_21_11
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

035_21_11

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

257_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكامپيوتر

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

324_11_14
زيست 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

332_11_14
كاربرد شيمي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدر كشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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333_11_14
اصول آموزش 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي14_11_334

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

336_11_14

جامعه 
شناسي 

روستايي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيعشايري

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

337_11_14
اصول ترويج 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

338_11_14

حشره 
شناسي و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدفع آفات

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

339_11_14
بيماريھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگياھي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

340_11_14
اصول مديريت 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيآموزش و ترويج

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

341_11_14
مباني برنامه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيريزي آموزشي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

342_11_14
تكنولوژي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيآموزشي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

343_11_14

كاربرد كامپيوتر 
در ترويج و 

آموزش 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

344_11_14
اصول آموزش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيبزرگسا?ن

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

345_11_14

اصول و كاربرد 
روانشناسي 

در ترويج و 
آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيمديريت مزرعه14_11_346

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

347_11_14
توسعه و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

348_11_14
ارتباطات و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستينوآوري

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

349_11_14
اصول برنامه 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيريزي ترويجي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

350_11_14

اصول تبديل و 
نگھداري 

فرآورده ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

351_11_14

كارآموزي ( 
ترويج و آموزش 

كارشناسيتشريحيعملي)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

352_11_14

اصول مقاله 
نويسي فني و 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيترويجي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

353_11_14

ترويج و توسعه 
فعاليتھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

354_11_14
تعاوني 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيروستايي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

355_11_14

مقدمات روش 
تحقيق و آمار 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياجتماعي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

356_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيصنعتي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

357_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيعلوفه اي

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت
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358_11_14
علفھاي ھرز و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكنترل آنھا

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

359_11_14
زراعت غaت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي(گرايش زراعت)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

360_11_14
ديمكاري(گراي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تشريحيش زراعت)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

361_11_14

كنترل و 
گواھي 

بذر(گرايش 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تشريحيزراعت)

 مھندسي - 30
 - كشاورزي
 ترويج و آموزش
 كشاورزي
گرايش زراعت

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

004_21_11
خاك شناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

043_21_11
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

044_21_11

آزمايشگاه گياه 
شناسي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

257_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكامپيوتر

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

258_11_14
ھوا و اقليم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيشناسي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

259_11_14
ميكروبيولوژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

260_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيجانوري

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

261_11_14
اكولوژي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

262_11_14
اصول تكثير و 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيپرورش ماھي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

263_11_14

ھيدروتكنيك و 
طراحي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياستخرھا

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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آمار حياتي14_11_264
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

265_11_14
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستياكولوژي درياھا14_11_266

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

267_11_14

ماھي 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

268_11_14
ترويج و آموزش 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمنابع طبيعي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

269_11_14

شناخت و 
حمايت محيط 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيزيست

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

270_11_14

اصول و 
روشھاي صيد 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيآبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستياقتصاد شيaتي14_11_271

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

272_11_14

ماھي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيسيستماتيك

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيليمنولوژي14_11_273

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

274_11_14

قوانين و اصول 
مديريت 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيشيaتي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

275_11_14
تكثير و پرورش 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيژنتيك عمومي14_11_276

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيگياھان آبزي14_11_277

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيھيدروشيمي14_11_278

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

280_11_14
ھيدروبيولوژي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

281_11_14

اصول فرآوري 
محصو?ت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيشيaتي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

283_11_14
اصول تغذيه 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيآبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

284_11_14

تكثير و پرورش 
ماھيان گرم 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيآبي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

285_11_14

تكثير و پرورش 
ماھيان 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيسردآبي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

286_11_14
تكثير و پرورش 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيماھيان تزئيني

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

287_11_14
جيره نويسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيتغذيه آبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

288_11_14
مباني اصaح 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستينژاد آبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسيتشريحيپروژه14_11_289

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان
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كارشناسيتشريحيجلسه بحث14_11_290

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسيتشريحيكارورزي14_11_291

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيرسم فني14_11_322

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

327_11_14
ارزيابي محيط 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيزيست

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيجانورشناسي14_11_328

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي14_11_329

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

330_11_14
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

331_11_14

آزمايشگاه 
شيمي 
كارشناسيتشريحيعمومي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيزبان تخصصي14_11_380

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

381_11_14

جامعه 
شناسي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشيaتي

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

382_11_14
بھداشت و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيبيماريھاي آبزيان

 مھندسي - 31
 منابع طبيعي
 شيaت(تكثير و
(پرورش آبزيان

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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رياضيات 11٢_11_116
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

092_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

259_11_14
ميكروبيولوژي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيعمومي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

265_11_14
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعلوم باغي14_11_279

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعلوم دامي14_11_282

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيعلوم زراعي14_11_292

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

293_11_14
شيمي مواد 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

294_11_14
اصول نگھداري 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيمواد غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

295_11_14
تجزيه مواد 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيتغذيه14_11_296

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيتكنولوژي روغن14_11_297

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

298_11_14
عمليات 
كارشناسيتشريحيكارگاھي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيصنايع لبني 14١_11_299

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

300_11_14

اصول بسته 
بندي مواد 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيكنسروسازي14_11_301

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

302_11_14

اصول 
مھندسي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيصنايع غذايي ١

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

303_11_14
كنترل كيفي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تستيمواد غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيتكنولوژي غaت14_11_304

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسيتشريحيسمينار14_11_305

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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306_11_14
اقتصاد و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديريت صنعتي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

307_11_14
عمليات صنايع 

كارشناسيتشريحيغذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

308_11_14

اصول 
مھندسي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيصنايع غذايي ٢

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

309_11_14

اصول طراحي 
كارخانجات 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيصنايع غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيصنايع لبني 14٢_11_310

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

311_11_14
بھداشت و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيسaمت غذا

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_11_313

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيصنايع تخميري14_11_314

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيتكنولوژي قند14_11_315

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

316_11_14
صنايع گوشت 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيو شيaت

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

317_11_14
بازاريابي و 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيصادرات

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

318_11_14
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيدر صنايع غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

319_11_14
بھداشت و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيايمني كارخانه

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

320_11_14
ميكروبيولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيمواد غذايي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي
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كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيشيمي تجزيه14_11_321

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيرسم فني14_11_322

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

323_11_14

فيزيك 
الكتريسته و 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيمغناطيس

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

324_11_14
زيست 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

325_11_14

آزمايشگاه 
زيست 

كارشناسيتشريحيشناسي

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي14_11_329

 مھندسي - 32
 - كشاورزي
 علوم و صنايع
غذايي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

204_14_11
بيوشيمي 

عمومي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمارواحتما?ت11_17_084

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيزبان تخصصي12_25_009

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

058_11_14
مباني 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيزراعت غaت14_11_087

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيديم كاري14_11_093

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

324_11_14
زيست 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تستيشيمي آلي14_11_329

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

330_11_14
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

338_11_14

حشره 
شناسي و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيدفع آفات

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

339_11_14
بيماريھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيگياھي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

358_11_14
علفھاي ھرز و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيكنترل آنھا

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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441_11_14
رياضيات 
عمومي

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

442_11_14
تشريح و رده 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيبندي گياھي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

444_11_14
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيكامپيوتر

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياصول زراعت14_11_445

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

488_11_14
اكولوژي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

489_11_14
اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

490_11_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

491_11_14

اصول 
وروشھاي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

492_11_14

ھوا و اقليم 
شناسي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

493_11_14
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

495_11_14
عمليات 

كارشناسيتشريحيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

496_11_14
ماشينھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيكشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


497_11_14
بيوشيمي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيگياھي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسيتشريحيعمليات زراعي14_11_498

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

499_11_14
فيزيولوژي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيگياھان زراعي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

500_11_14
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسيتشريحيدر كشاورزي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيمرتعداري14_11_501

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

502_11_14
كنترل و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيگواھي بذر

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

503_11_14

زراعت حبوبات 
وگياھان 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيمنطقه اي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

504_11_14

زراعت در 
شرايط 

تنشھاي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيمحيطي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

505_11_14
رابطه آب وخاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيوگياه

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسيتشريحيپروژه14_11_506

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

507_11_14

زراعت گياھان 
دارويي وادويه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستياي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيژنتيك14_11_508

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت
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509_11_14
اصول اصaح 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستينباتات

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

511_11_14
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

537_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيصنعتي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

538_11_14
زراعت گياھان 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيعلوفه اي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

001_14_14
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستي١

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

003_14_14
خاكشناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 33
 -كشاورزي
 زراعت و اصaح
 نباتات گرايش
زراعت

رياضيات 11١_11_463
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

رياضيات 11٢_11_464
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

465_11_11

رياضيات ٣ ( 
معاد?ت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيديفرانسيل)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

472_11_11
محاسبات 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيعددي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك 11١_13_312
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيفيزيك 11٢_13_313
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

315_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيزمين شناسي11_16_379
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمار و احتما?ت11_17_196
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب
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400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياستاتيك14_11_117
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

001_14_14
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستي١
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

002_14_14
رسم فني و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينقشه كشي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

003_14_14
خاكشناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي14_14_004
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب
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كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي14_14_006
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

007_14_14
ھوا و اقليم 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيشناسي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

008_14_14
مساحي و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستينقشه برداري
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

009_14_14
اقتصاد 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمھندسي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

010_14_14
عمليات 

كارشناسيتستيكشاورزي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمقاومت مصالح14_14_012
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

013_14_14
نقشه برداري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحيتكميلي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمكانيك سيا?ت14_14_014
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

015_14_14
ھيدرولوژي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيآبھاي سطحي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

016_14_14
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياصول زھكشي14_14_017
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيھيدروليك انھار14_14_018
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمكانيك خاك14_14_019
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحيھيدروليك14_14_020
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

021_14_14

آشنائي با نرم 
افزارھاي 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيتخصصي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

022_14_14

طراحي 
سيستم ھاي 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيآبياري سطحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

023_14_14

طراحي 
سيستم ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيزھكشي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

024_14_14
حفاظت آب و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيخاك
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيفيزيك خاك14_14_025
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيزبان تخصصي14_14_026
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

027_14_14

طراحي 
سيستم ھاي 

آبياري تحت 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيفشار

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

028_14_14
آبھاي زير 

زميني
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

029_14_14
طراحي سازه 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيھاي آبي (١)

 مھندسي - 10
كشاورزي-آب
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كارشناسيتشريحيپروژه14_14_030
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

031_14_14
رابطه آب،خاك 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيو گياه
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

032_14_14
ھيدرولوژي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحيمھندسي
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

033_14_14

طرح 
آزمايشھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكشاورزي(١)
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

101_11_15
برنامه نويسي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيكامپيوتر
 مھندسي - 10
كشاورزي-آب

رياضي 11١_11_115
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيفيزيك عمومي11_13_111

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

315_14_11
شيمي 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

440_16_11
مساحي و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستينقشه برداري

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآمار و احتما?ت11_17_196

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيزبان انگليسي12_12_334

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

115_14_12
مديريت و 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيحسابداري

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تشريحياصول اقتصاد12_21_195

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

003_14_14
خاكشناسي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيزراعت عمومي14_14_004

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيآبياري عمومي14_14_006

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

001_15_14
گياه شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

002_15_14
تكنولوژي و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستيكشاورزي پايدار

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيتكنولوژي موتور14_15_003

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

004_15_14
اقتصاد 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

005_15_14
شناخت و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيكاربرد تراكتور

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

006_15_14

طرح آزمايش 
ھاي كشاورزي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستي(١)

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

007_15_14
برق در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

008_15_14
باغباني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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009_15_14

آفات و 
بيماريھاي 
محصو?ت 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

010_15_14
مديريت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيبازار يابي14_15_011

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

012_15_14
عمليات 

كارشناسيتستيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

013_15_14
ماشين ھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستيخاك ورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

014_15_14
ايمني در 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

015_15_14
ماشين ھاي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحيكاشت و داشت

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

016_15_14
ماشين ھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيبرداشت

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

017_15_14

ماشينھا و 
تجھيزات ثابت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيزراعي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

018_15_14
زراعت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيخصوصي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

019_15_14

آشنايي با 
قوانين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

020_15_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيكشاورزي ١

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

021_15_14
عمليات 

كارشناسيتشريحيكارگاھي ١

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

022_15_14

كاربرد نرم 
افزارھاي رايانه 

اي در 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحيمكانيزاسيون

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي
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023_15_14
دامپروري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيعمومي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

024_15_14
مكانيزاسيون 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيكشاورزي ٢

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

025_15_14

انبارھا و روش 
ھاي نگھداري 

محصو?ت 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

026_15_14

سيستم ھاي 
ھيدروليك در 

ماشينھاي 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

027_15_14
عمليات 

كارشناسيتشريحيكارگاھي ٢

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

028_15_14
انرژي در 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيكشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

029_15_14

تحليل و 
ارزيابي پروژه 

ھاي 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيمكانيزاسيون

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

030_15_14

مديريت كارگاه 
ھا و تعميرگاه 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحيھاي كشاورزي

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

031_15_14
تكنولوژي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحيمبارزه با آفات

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

كارشناسيتشريحيكارآموزي14_15_032

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

033_15_14

تكنولوژي 
حفاظت آب و 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيخاك

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

034_15_14

پمپ ھاو 
ايستگاھھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحيپمپاژ

 مھندسي - 10
-كشاورزي
 مكانيزاسيون
كشاورزي

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

101_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

133_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوفني

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

136_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

141_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

144_15_11
اقتصادمھندس

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

145_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

147_15_11
شبكه ھاي 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري ١

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

148_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

149_15_11
سيستم ھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

150_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

152_15_11
شبكه ھاي 
كامپيوتري ٢

تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

153_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

154_15_11
سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيچندرسانه اي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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155_15_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

ھوش مصنوعي11_15_156
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

158_15_11
تحقيق 

درعمليات
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

159_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

138_17_11
آمار و احتما?ت 

كاربردي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

099_18_12
اصول ومباني 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمديريت

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)
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044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

001_11_15

مھندسي 
فناوري 

اطaعات ١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

002_11_15
تجارت 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

003_11_15

مھندسي 
فناوري 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياطaعات ٢

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

005_11_15

مباني 
الكترونيك 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيديجيتال

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

006_11_15
پروژه فناوري 

كارشناسيتشريحياطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

008_11_15

مباحث 
نودرفناوري 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستياطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

كارشناسيتشريحيكارآموزي15_11_011

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

012_11_15

فناوري 
اطaعات (براي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمديران )

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

001_12_15

مديريت وكنترل 
پروژه ھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيفناوري اطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

002_12_15

مديريت 
استراتژيك 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيفناوري اطaعات

 مھندسي - 12
 فناوري
 اطaعات
( چندبخشي)

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

088_15_11
اصول طراحي 
پايگاه داده ھا

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

093_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسيتشريحيپروژه11_15_098

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

ھوش مصنوعي11_15_101
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

115_15_11
مھندسي نرم 

افزار٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

116_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيسيستم عامل

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

117_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

119_15_11
مھندسي 

اينترنت
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

121_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

127_15_11

سيستمھاي 
اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

128_15_11

تحليل 
وطراحي شي 

گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_132

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

133_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوفني

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

134_15_11

مباحث 
پيشرفته 

درمھندسي 
نرم افزار

تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

136_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

148_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيشبكه

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 13
 كامپيوتر-نرم
افزار(چندبخش
( ي
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081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

105_11_11
جبرخطي 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آناليزعددي 11١_11_106
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

107_11_11
نظريه 

محاسبات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

145_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيپايگاه داده ھا

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

163_15_11

اصول 
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيكامپيوتري

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

168_15_11
زبانھاي برنامه 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيسازي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر11١_15_171

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

172_15_11

اصول 
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

منطق11_15_173
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

174_15_11
شبيه سازي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

175_15_11
پروژه (علوم 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر)

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

176_15_11

سيستمھاي 
اطaعاتي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيمديريت

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

پايگاه داده ھا11_15_177
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

245_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آمارواحتمال 11١_17_077
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آمارواحتمال 11٢_17_078
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

آناليزعددي 11٢_19_004
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

006_19_11

تحليل 
وطراحي 

سيستم ھاي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياطaعاتي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

008_19_11
مديريت پروژه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيھاي نرم افزاري

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

ھوش مصنوعي11_19_012
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

013_19_11
گرافيك 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

014_19_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

015_19_11
سيستم ھاي 

شي گرا
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

016_19_11
مستندسازي 

نرم افزار
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

017_19_11

روش تحقيق 
وگزارش 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستينويسي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستياصول مديريت12_18_101

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 علوم - 14
كامپيوتر(چندبخ
( شي

081_11_11
نظريه گراف 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيوكاربردھاي آن

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

094_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

095_11_11
رياضي 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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099_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

100_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

فيزيك 11١_13_094
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

فيزيك 11٢_13_095
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

096_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

097_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

063_15_11

مباني 
كامپيوتروبرنامه 

سازي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

065_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

066_15_11
آمارواحتما?ت 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

067_15_11
ساختمانھاي 

گسسته
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

068_15_11
برنامه سازي 

پيشرفته
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

070_15_11
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

071_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

075_15_11

روشھاي 
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

077_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

079_15_11
ذخيره وبازيابي 

اطaعات
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

080_15_11
اصول طراحي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تستيكامپايلر

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

081_15_11

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيمنطقي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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084_15_11

طراحي وپياده 
سازي زبانھاي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيبرنامه سازي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

086_15_11

آزمايشگاه 
معماري 
كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

ريزپردازنده 11١_15_087
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

091_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيريزپردازنده ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

092_15_11
شبكه ھاي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيكامپيوتري

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

111_15_11

زبانھاي 
ماشين وبرنامه 
سازي سيستم

تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

113_15_11
سيستمھاي 

عامل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

120_15_11
گرافيك 

كامپيوتري ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسيتشريحيكارآموزي11_15_132

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

133_15_11

شيوه ارائه 
مطالب علمي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيوفني

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

139_15_11
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

140_15_11
ساختمان داده 

ھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

142_15_11
طراحي 

الگوريتمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.10تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

143_15_11
معماري 
كامپيوتر

تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

146_15_11
مھندسي نرم 

افزار١
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

157_15_11

نظريه 
زبانھاوماشين 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيھا

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

202_15_11
الكترونيك 

ديجيتال
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

203_15_11
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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204_15_11
سيگنالھاوسي

ستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

205_15_11

طراحي 
سيستمھاي 

VLSI
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

206_15_11

آزمايشگاه 
الكترونيك 

كارشناسيتشريحيديجيتال

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

انتقال داده ھا11_15_207
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

208_15_11
سيستمھاي 
كنترل خطي

تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

209_15_11

آزمايشگاه 
شبكه ھاي 

كارشناسيتشريحيكامپيوتري

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

ريزپردازنده 11٢_15_210
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

211_15_11
طراحي 

مدارھاي واسط
تستي و 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

212_15_11

معماري 
سيستمھاي 

كامپيوتري
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

213_15_11

طراحي 
خودكارمدارھاي

 ديجيتال
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

243_15_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيكامپيوتر

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

245_15_11
مباني فناوري 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستياطaعات

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

247_15_11

پروژه 
مھندسي 

كارشناسيتشريحيسخت افزار

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي12_25_008

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت

 مھندسي - 15
كامپيوتر(سخت
(افزار 

407_11_11
رياضي 

عمومي ١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

408_11_11
رياضي 

عمومي ٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك
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409_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

411_11_11
رياضيات 

مھندسي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

258_13_11
فيزيك عمومي 

١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

259_13_11
فيزيك عمومي 

٢
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

260_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ١
 مھندسي - 16
رباتيك

263_13_11
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيفيزيك ٢
 مھندسي - 16
رباتيك

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 16
رباتيك

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 16
رباتيك

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 16
رباتيك

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 16
رباتيك

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 16
رباتيك

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 16
رباتيك

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 16
رباتيك

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 16
رباتيك

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 16
رباتيك

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 16
رباتيك

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 16
رباتيك
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028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 16
رباتيك

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 16
رباتيك

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 16
رباتيك

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحياستاتيك13_15_009
 مھندسي - 16
رباتيك

علم مواد13_15_015
تستي و 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تشريحيديناميك ماشين13_15_017
 مھندسي - 16
رباتيك

020_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحي٢
 مھندسي - 16
رباتيك

025_15_13
آزمايشگاه 

كارشناسيتشريحيمقاومت مصالح
 مھندسي - 16
رباتيك

070_15_13
ارتعاشات 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيمكانيكي

 مھندسي - 16
رباتيك

078_15_13
مقاومت مصالح 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي١
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمكانيك سيا?ت13_15_091
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيديناميك13_15_097
 مھندسي - 16
رباتيك

119_15_13
طراحي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تشريحيمكانيزم ھا
 مھندسي - 16
رباتيك

128_15_13

كارگاه ماشين 
ابزار و 

كارشناسيتشريحيابزارسازي
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تشريحيطراحي اجزا 13١_15_129
 مھندسي - 16
رباتيك

130_15_13
سيستمھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيمحركه
 مھندسي - 16
رباتيك

131_15_13

طراحي 
ماشين به 

كمك كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

132_15_13
ياتاقان و روغن 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحيكاري
 مھندسي - 16
رباتيك

133_15_13

آزمايشگاه 
ارتعاشات و 

كارشناسيتشريحيديناميك ماشين
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي11:0013:00يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي اجزا 13٢_15_177
 مھندسي - 16
رباتيك

011_19_13
مدارھاي 

الكتريكي١
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

012_19_13
اندازه گيري 

الكتريكي
تستي و 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك
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الكترومغناطيس13_19_013
تستي و 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

014_19_13

ماشين ھاي 
الكتريكي 

مستقيم و 
متناوب

تستي و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

018_19_13
مدارھاي 

الكتريكي ٢
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

022_19_13
تجزيه و تحليل 

سيستمھا
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

036_19_13
مدارھاي 

الكترونيكي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

037_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي ١
 مھندسي - 16
رباتيك

038_19_13

آزمايشگاه 
مدارھاي 

كارشناسيتشريحيالكترونيكي
 مھندسي - 16
رباتيك

039_19_13

آزمايشگاه 
سيستم ھاي 

كارشناسيتشريحيكنترل خطي
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيكنترل مدرن13_19_040
 مھندسي - 16
رباتيك

041_19_13

آزمايشگاه 
ماشين ھاي 

كارشناسيتشريحيالكتريكي
 مھندسي - 16
رباتيك

082_19_13

الكترونيك 
قدرت و محركه 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھا
 مھندسي - 16
رباتيك

022_11_15

كارگاه 
جوشكاري و 

كارشناسيتشريحيورق كاري
 مھندسي - 16
رباتيك

028_11_15
سيستم ھاي 

كنترل خطي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

034_11_15
مدارھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيواسطه
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيرباتيك15_11_037
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تشريحيكنترل فازي15_11_038
 مھندسي - 16
رباتيك

041_11_15
اصول ميكرو 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيكامپيوتر ھا

 مھندسي - 16
رباتيك

042_11_15
سنسورھاي 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تشريحيربات
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيآزمايشگاه ربات15_11_043
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحيكنترل ربات15_11_045
 مھندسي - 16
رباتيك

زبان تخصصي15_11_067
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيكارگاه برق15_11_068
 مھندسي - 16
رباتيك

071_11_15
نقشه كشي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيصنعتي
 مھندسي - 16
رباتيك
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074_11_15
برنامه سازي 

كامپيوتر
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

075_11_15
محاسبات 

عددي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

077_11_15
مدارھاي 

منطقي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.04تشريحي

 مھندسي - 16
رباتيك

081_11_15
آزمايشگاه مدار 

كارشناسيتشريحيمنطقي
 مھندسي - 16
رباتيك

085_11_15
شبكه ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيعصبي
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيكارآموزي15_11_096
 مھندسي - 16
رباتيك

كارشناسيتشريحيپروژه15_11_097
 مھندسي - 16
رباتيك

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

025_12_17

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

026_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

027_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

028_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

029_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

030_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

031_12_17

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

034_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

035_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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036_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

037_12_17
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

038_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق17_12_039

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

043_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

044_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

045_12_17

شيوه ھاي 
ھنرھاي دوران 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

046_12_17

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت17_12_047

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

048_12_17

آشنايي با 
فرھنگ وادبيات 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

069_12_17

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

070_12_17

مباني ومبادي 
اصول خطوط و 
خوشنويسي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

071_12_17

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

072_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 17١_12_073

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

074_12_17
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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075_12_17

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

076_12_17

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تدھيب 17٢_12_077

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

078_12_17
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

079_12_17
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

080_12_17
تاريخ نگارگري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدر ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

081_12_17
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

082_12_17

مباني و مبادي 
اصول خطوط و 
خوشنويسي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

083_12_17
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

084_12_17
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

085_12_17

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

086_12_17

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھا در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران17_12_087

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

088_12_17

روش ھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

089_12_17

مباني زيبا 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

110_12_17

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري
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111_12_17

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيپايان نامه17_12_112

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

113_12_17
كارگاه بوم 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

114_12_17

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحينگارگري

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي17_12_115

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

116_12_17

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

117_12_17
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارورزي17_12_118

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

122_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش)
(نگارگري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

114_17_12
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيعمومي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

073_22_12
مباني جامعه 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيشناسي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

149_12_17

مقدمه اي بر 
كتابداري و 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستياطaع رساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

151_12_17
مباني علوم 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيرايانه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

152_12_17

فراھم آوري و 
توسعه 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيمجموعه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

153_12_17

واژه پردازي 
(فارسي و 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي?تين)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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154_12_17

مواد و خدمات 
كتابخانه براي 

كودكان و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستينوجوانان

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيتاريخ تمدن17_12_155

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

161_12_17

سازماندھي 
مواد ١ ( 
فھرست 
نويسي 

توصيفي و 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيتحليلي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

162_12_17
آيين نگارش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيعلمي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

163_12_17

متون 
اختصاصي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تستيانگليسي ١

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

164_12_17
مقدمه اي بر 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيروابط عمومي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

165_12_17

ساختمان و 
تجھيزات 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيكتابخانه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

166_12_17

سازماندھي 
مواد ٢ (رده 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيبندي ديويي)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

167_12_17

آشنايي با 
مطبوعات و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيرسانه ھا

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 17١_12_168

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

169_12_17

آشنايي با 
اطaعات و 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيارتباطات

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

170_12_17

متون 
اختصاصي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيانگليسي ٢

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

172_12_17

آشنايي با 
ويراستاري و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينشر

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

173_12_17

مرجع 
شناسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيتخصصي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

174_12_17

آشنايي با 
فناوري ھاي 

اطaعات و 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيارتباطات

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 17٢_12_175

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

176_12_17

آشنايي با نرم 
افزارھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيكتابخانه اي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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177_12_17

آشنايي با 
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

178_12_17
كتابخانه و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيتوسعه پايدار

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

179_12_17

مواد و خدمات 
كتابخانه براي 

بزرگسا?ن 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستينوسواد

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

180_12_17

جامعه 
شناسي 

اوقات فراغت و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيمطالعه

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

181_12_17

سازماندھي 
مواد ٣ (رده 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيبندي كنگره)

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياصول كار مرجع17_12_182

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

183_12_17

آشنايي با 
پايگاھھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستياطaعاتي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

184_12_17

متون 
اختصاصي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيانگليسي ٣

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

185_12_17

آشنايي با 
نسخه ھاي 
خطي و آثار 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيكمياب

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمقدمات آرشيو17_12_186

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

187_12_17
سازماندھي 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.09تستيرايانه اي منابع

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسيتشريحيكارآموزي 17٣_12_188

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

189_12_17
مديريت 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينشريات ادواري

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

190_12_17
آمار براي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكتابداران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

191_12_17
آشنايي با علم 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيسنجي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

192_12_17

كتابخانه ھاي 
عمومي و 

توسعه 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيفرھنگي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

193_12_17

كتابخانه ھاي 
تخصصي و 

توسعه اھداف 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسازماني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

194_12_17

مباني و روش 
ھاي آموزش 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيسواد اطaعاتي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي
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196_12_17

كتابخانه ھاي 
دانشگاھي و 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتوسعه علمي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيتاريخ علوم17_12_197

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

198_12_17
زبانشناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكاربردي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

199_12_17

طراحي و 
مديريت وب 

كتابخانه ھا و 
مراكز اطaع 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستيرساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

200_12_17

تحقيق 
مقدماتي در 

كتابداري و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستياطaع رساني

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

201_12_17

مديريت 
كتابخانه ھا و 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمراكز اطaعاتي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

202_12_17
نمايه سازي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيكتاب

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

204_12_17

كتابخانه ھاي 
آموزشگاھي و 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتوسعه يادگيري

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

205_12_17

مرجع 
شناسي علوم 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستياسaمي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

206_12_17
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيمديريت دانش

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

208_12_17

مرجع 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيعمومي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

214_12_17

آشنايي با 
تاريخ ادبيات 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستياخaق حرفه اي17_12_215

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

216_12_17
خدمات برون 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكتابخانه اي

 علم - 15
 اطaعات و
دانش شناسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 طراحي - 16
پارچه

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 طراحي - 16
پارچه
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 طراحي - 16
پارچه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 طراحي - 16
پارچه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 طراحي - 16
پارچه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 طراحي - 16
پارچه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 طراحي - 16
پارچه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 طراحي - 16
پارچه

006_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١
 طراحي - 16
پارچه

012_26_12

ھندسه نقوش 
درصنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢
 طراحي - 16
پارچه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 طراحي - 16
پارچه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 طراحي - 16
پارچه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 طراحي - 16
پارچه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 طراحي - 16
پارچه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 طراحي - 16
پارچه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 طراحي - 16
پارچه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 طراحي - 16
پارچه

024_12_17

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران
 طراحي - 16
پارچه

026_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١
 طراحي - 16
پارچه

027_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١
 طراحي - 16
پارچه

028_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢
 طراحي - 16
پارچه

029_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 طراحي - 16
پارچه

030_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١
 طراحي - 16
پارچه

033_12_17
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيبافت مقدماتي

 طراحي - 16
پارچه

034_12_17
ھنر و تمدن 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 طراحي - 16
پارچه

035_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١
 طراحي - 16
پارچه
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036_12_17
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢
 طراحي - 16
پارچه

037_12_17
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١
 طراحي - 16
پارچه

038_12_17
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق17_12_039
 طراحي - 16
پارچه

040_12_17
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيلباس مقدماتي

 طراحي - 16
پارچه

041_12_17
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيچاپ مقدماتي

 طراحي - 16
پارچه

042_12_17
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي١
 طراحي - 16
پارچه

049_12_17
پارچه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيشناسي ١
 طراحي - 16
پارچه

050_12_17

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسنتي ايران ١

 طراحي - 16
پارچه

051_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ١
 طراحي - 16
پارچه

052_12_17

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١
 طراحي - 16
پارچه

053_12_17
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي در دنيا
 طراحي - 16
پارچه

055_12_17
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي٢
 طراحي - 16
پارچه

056_12_17
تاريخ پارچه و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينساجي ١
 طراحي - 16
پارچه

057_12_17

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسنتي ايران ٢

 طراحي - 16
پارچه

059_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٣
 طراحي - 16
پارچه

060_12_17

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر
 طراحي - 16
پارچه

061_12_17
پارچه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي ٢
 طراحي - 16
پارچه

062_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۴
 طراحي - 16
پارچه

063_12_17
تاريخ پارچه و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينساجي ٢
 طراحي - 16
پارچه

كارشناسيتشريحيرساله نھايي17_12_064
 طراحي - 16
پارچه

065_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۵
 طراحي - 16
پارچه

066_12_17
حكمت و ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي
 طراحي - 16
پارچه

067_12_17
تجزيه و تحليل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآثار تجسمي
 طراحي - 16
پارچه

068_12_17
ھنر در دنياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكودكان
 طراحي - 16
پارچه

123_12_17
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٢
 طراحي - 16
پارچه

124_12_17
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي٢
 طراحي - 16
پارچه

217_12_17

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسيتشريحي٢
 طراحي - 16
پارچه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

025_10_18
تاريخ سفال در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

026_10_18

آشنايي با ابزار-
وسايل-

تجھيزات و مواد 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستياوليه سفالگري

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارگاه سفال 18١_10_027

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارگاه سفال 18٢_10_031

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

032_10_18
تئوري لعاب و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تشريحيرنگ

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

033_10_18
كارگاه لعاب و 

كارشناسيتشريحيرنگ

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

039_10_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيروي سفال

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي18_10_040

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)
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042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

043_10_18

كارگاه طراحي 
و ساخت كوره 

كارشناسيتشريحيسفال

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

048_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي سفال

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 12
 اسaمي
(گرايش سفال)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز
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028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


051_10_18

تاريخچه ھنر و 
صنايع فلزي در 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيايران و جھان

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

052_10_18

آشنايي با ابزار-
وسايل-

تجھيزات و مواد 
اوليه ھنر و 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيصنايع فلز

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

053_10_18

كارگاه قلمزني 
١ (دواتگري و 

كارشناسيتشريحيقلمزني)

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

054_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

كارشناسيتشريحيكارگاه مليله18_10_055

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

056_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي٣

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

057_10_18
كارگاه مينا 

كارشناسيتشريحيكاري

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

058_10_18

كارگاه ساخت 
زيور آ?ت 

كارشناسيتشريحيسنتي

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

059_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي فلز

 ھنر - 13
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع فلز

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

060_10_18

تاريخچه انواع 
ھنر و صنايع 

چوب در ايران و 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيجھان

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

061_10_18

آشنايي با 
انواع چوب-
مواد-ابزار و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتجھيزات

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

062_10_18
كارگاه معرق و 
كارشناسيتشريحيمشبك چوب ١

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

063_10_18
كارگاه معرق و 
كارشناسيتشريحيمشبك چوب ٢

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيكارگاه منبت18_10_064

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

065_10_18

كارگاه 
درودگري و 

كارشناسيتشريحيخراطي

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

066_10_18
كارگاه معرق و 

كارشناسيتشريحيمنبت

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

كارشناسيتشريحيكارگاه خاتم18_10_067

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

068_10_18

كارگاه پرداخت 
و جaبخشي 

كارشناسيتشريحيچوب

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

069_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي چوب

 ھنر - 14
 اسaمي
 گرايش ھنر و)
(صنايع چوب

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه
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046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيتاريخ شيشه18_10_070

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

071_10_18

آشنايي با ابزار-
وسايل-

تجھيزات و مواد 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياوليه شيشه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

072_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

073_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

074_10_18

كارگاه نقاشي 
وساير تزئينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

075_10_18
كارگاه تراش رو 

كارشناسيتشريحيشيشه ١

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

076_10_18

كارگاه نقاشي 
وساير تزئينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

077_10_18
كارگاه تراش رو 

كارشناسيتشريحيشيشه ٢

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

078_10_18

كارگاه طراحي 
و ساخت كوره 

كارشناسيتشريحيشيشه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

079_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيشيشه

 ھنر - 15
 اسaمي
 گرايش)
(شيشه

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

009_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

014_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيادبيات ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

016_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستي١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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018_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

019_10_18

شيوه ھنرھاي 
دوران اسaمي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

020_10_18

بررسي 
ھنرھاي 

اسaمي در 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدوران معاصر

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

022_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

023_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

024_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستي٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

028_10_18

شناخت و 
ارزيابي 

كاربردي 
ھنرھاي 

اسaمي ايران 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستي٣

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

029_10_18

مباني ومبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
اسaمي ايران 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستي١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

030_10_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

034_10_18

بررسي و 
تجزيه و تحليل 
مكاتب مختلف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستينگارگري

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستينمايش در ايران18_10_035

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

036_10_18

مباني و مبادي 
اصول خطوط 

وخوشنويسي 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

037_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

041_10_18

مباني زيبايي 
شناسي ھنر 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستياسaمي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري
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042_10_18

كنترل كيفي و 
استانداردھاي 
ھنر اسaمي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيايران ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

044_10_18

روشھاي 
حفاظت و 

نگھداري از 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستياشياء موزه اي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

046_10_18

مباني ھنر و 
جلوه ھاي آن 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.06تستيدر قرآن

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيزبان تخصصي18_10_049

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارورزي18_10_050

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

081_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18٢_10_082

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

083_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

084_10_18
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ١

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

085_10_18
تاريخ نگارگري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيدر ايران

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

086_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٣

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

087_10_18
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي ٢

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

088_10_18
كارگاه بوم 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

089_10_18

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحينگارگري

 ھنر - 16
 ) اسaمي
 گرايش
(نگارگري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

072_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

073_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

171_10_18

تاريخچه 
شيشه گري 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستيدر ايران و جھان

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

172_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستي(آبگينه)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

173_10_18
كارگاه گل و 

كارشناسيتشريحيمرغ

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

174_10_18
كارگاه خيالي 

كارشناسيتشريحينگاري

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

175_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيآبگينه ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

176_10_18
كارگاه تزيينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ١

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

177_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيآبگينه ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

178_10_18
كارگاه قالب 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

179_10_18
كارگاه نقاشي 
كارشناسيتشريحيپشت شيشه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)
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180_10_18
كارگاه شيشه 

كارشناسيتشريحيگري ٣

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

181_10_18
كارگاه تزيينات 

كارشناسيتشريحيشيشه ٢

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

182_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحي(آبگينه)

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

183_10_18
زيبايي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشناسي آبگينه

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 17
 صناعي
(گرايش آبگينه)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

048_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي سفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)
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094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

184_10_18
تاريخچه سفال 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيدر ايران و جھان

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

185_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيسفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيلعاب 18١_10_186

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

187_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)
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188_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

189_10_18

تاريخچه سفال 
در ايران (دوره 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستياسaمي)

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيلعاب 18٢_10_190

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

191_10_18

كارگاه طراحي 
و نقاشي روي 

كارشناسيتشريحيسفال ١

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

192_10_18

كارگاه طراحي 
و نقاشي روي 

كارشناسيتشريحيسفال ٢

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

193_10_18

نقوش و 
نمادھا در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيسفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

194_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ٣

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

195_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ۴

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

196_10_18
زيبايي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيشناسي سفال

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

197_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيسفالگري ۵

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 18
 صناعي
(گرايش سفال)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)
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657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)
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كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

059_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتخصصي فلز

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

198_10_18

تاريخچه 
فلزكاري در 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

199_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيفلز

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

200_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيفلز ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

201_10_18
كارگاه دواتگري 

كارشناسيتشريحي١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

202_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

203_10_18
كارگاه مليله 

كارشناسيتشريحيسازي ١

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

204_10_18

بررسي 
ويژگيھاي 

مكاتب فلز 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكاري در ايران

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

205_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيفلز ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

206_10_18
كارگاه قلمزني 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

207_10_18
كارگاه دواتگري 

كارشناسيتشريحي٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

208_10_18

آشنايي با 
ساير رشته 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھاي فلز كاري

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

209_10_18
كارگاه مشبك 

كارشناسيتشريحيسازي فلز

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

210_10_18
كارگاه مليله 

كارشناسيتشريحيسازي ٢

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

211_10_18

زيبايي 
شناسي فلز 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكاري

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 19
 صناعي
(گرايش فلز)

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي
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094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

212_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيكاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيتاريخچه كاشي18_10_213

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18١_10_214

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيلعاب 18١_10_215

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

216_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمعماري سنتي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18٢_10_217

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18٣_10_218

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

219_10_18
ھندسه نقوش 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي٣

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيلعاب 18٢_10_220

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18۴_10_221

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18۵_10_222

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسيتشريحيكارگاه كاشي 18۶_10_223

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

224_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيكاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

225_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.06تستيكاشي

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 20
 صناعي
 گرايش)
(كاشي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

226_10_18
تاريخچه ھنري 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيچوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

227_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيكارچوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيچوب شناسي18_10_228

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

229_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيدرودگري ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

230_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيمنبت و معرق ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

231_10_18
كارگاه منبت 

كارشناسيتشريحيچوب ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

232_10_18
كارگاه معرق 

كارشناسيتشريحيچوب ١

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

233_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيمنبت و معرق ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

234_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيدرودگري ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

235_10_18
كارگاه منبت 

كارشناسيتشريحيچوب ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

236_10_18
كارگاه معرق 

كارشناسيتشريحيچوب ٢

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

237_10_18
كارگاه منبت 

كارشناسيتشريحيمعرق چوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

238_10_18

كارگاه 
تخصصي 

(منبت يا معرق 
كارشناسيتشريحييا منبت معرق)

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

239_10_18

زيبايي 
شناسي 

ھنرھاي مرتبط 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبا چوب

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

240_10_18

كارگاه رنگ، 
پرداخت و 

كارھاي 
كارشناسيتشريحيتكميلي

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 21
 صناعي
 گرايش منبت)
(و معرق

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

161_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيسفال و كاشي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

162_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيآبگينه

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

163_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

164_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي مرتبط 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيبا چوب

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

165_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيفلزكاري

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

166_10_18
طرح اشياء در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

168_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحيفلزي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

169_10_18

كارگاه مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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170_10_18
آداب معنوي در 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيھنرھاي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

241_10_18

تاريخچه 
نساجي در 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيجھان

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

242_10_18

آشنايي با مواد 
اوليه و ابزار كار 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

243_10_18
كارگاه نساجي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

244_10_18

آشنايي با 
مھمترين پارچه 
ھاي دستبافت 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

245_10_18
تاريخچه 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينساجي ايران

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

246_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

247_10_18
كارگاه نساجي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

248_10_18
كارگاه زري 

كارشناسيتشريحيبافي ١

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسيتشريحيكارگاه رنگرزي18_10_249

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

250_10_18
كارگاه چاپ 
كارشناسيتشريحيھاي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

251_10_18
كارگاه زري 

كارشناسيتشريحيبافي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

252_10_18
كارگاه چاپ 

كارشناسيتشريحيدستي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

253_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيزري بافي ٢

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي
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254_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

255_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحينساجي سنتي

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيعكاسي18_10_355

 ھنرھاي - 22
 صناعي
 گرايش)
 نساجي
(سنتي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش
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032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

256_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

257_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

258_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيطراحي پايه18_10_259

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

263_10_18

آشنايي با 
بافته ھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيسنتي ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

266_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكامپيوتر

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

267_10_18
شيمي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكاربردي فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

268_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

269_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

270_10_18
شناخت طرح و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينقش گليم

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

271_10_18

سير تحول 
نقش در ھنر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم الياف18_10_272

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

273_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

274_10_18
رنگرزي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيشيميايي ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيبافت فرش 18١_10_275

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطراحي فرش 18١_10_276

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

277_10_18
رنگرزي سنتي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

278_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيمرمت فرش ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

279_10_18
رنگ و نقطه 

كارشناسيتشريحينقشه فرش ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

280_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

281_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيايران ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيطراحي گليم18_10_282

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياقتصاد فرش18_10_283

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

284_10_18
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

285_10_18
پژوھش در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيبافت فرش 18٢_10_286

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيبافت گليم18_10_287

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

288_10_18
مديريت توليد 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيفرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

289_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

290_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

291_10_18
ارزيابي و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيارزشيابي فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

292_10_18

شناخت 
بازارھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھاني فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

293_10_18
موزه داري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيفرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيعكاسي 18١_10_294

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيطراحي فرش 18٢_10_295

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيكارآموزي18_10_296

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

297_10_18
رنگ و نقطه 

كارشناسيتشريحينقشه فرش ٢

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش
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كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي18_10_298

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي فرش 18٣_10_299

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحينگارگري 18١_10_300

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحينگارگري 18٢_10_301

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيطراحي فرش 18۴_10_302

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_10_304

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

305_10_18
خوشنويسي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيطراحي حروف

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

306_10_18

كاربرد كامپيوتر 
در طراحي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبافت فرش

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

309_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيمرمت گليم

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

356_10_18
مباني رنگ در 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيفرش ايران

 فرش - 23
 گرايش)
( طراحي فرش

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش
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175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

256_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

257_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

258_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيطراحي پايه18_10_259

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

263_10_18

آشنايي با 
بافته ھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستيسنتي ايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

266_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيكامپيوتر

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

267_10_18
شيمي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيكاربردي فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

268_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحي١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش
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269_10_18
طراحي سنتي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

270_10_18
شناخت طرح و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستينقش گليم

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

271_10_18

سير تحول 
نقش در ھنر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيعلوم الياف18_10_272

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

273_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيايران

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

274_10_18
رنگرزي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيشيميايي ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيبافت فرش 18١_10_275

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطراحي فرش 18١_10_276

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

277_10_18
رنگرزي سنتي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستي١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

278_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيمرمت فرش ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

279_10_18
رنگ و نقطه 

كارشناسيتشريحينقشه فرش ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

280_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيايران ١

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

281_10_18

شناخت طرح و 
نقش فرش 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيايران ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيطراحي گليم18_10_282

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحياقتصاد فرش18_10_283

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

284_10_18
كنترل كيفيت 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

285_10_18
پژوھش در 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيفرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيبافت فرش 18٢_10_286

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيبافت گليم18_10_287

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

288_10_18
مديريت توليد 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيفرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

289_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

290_10_18
تاريخ فرش 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيجھان

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

291_10_18
ارزيابي و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيارزشيابي فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش
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292_10_18

شناخت 
بازارھاي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھاني فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

293_10_18
موزه داري 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تستيفرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيعكاسي 18١_10_294

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيكارآموزي18_10_296

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيزبان تخصصي18_10_298

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_10_304

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

305_10_18
خوشنويسي و 
كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيطراحي حروف

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

306_10_18

كاربرد كامپيوتر 
در طراحي و 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبافت فرش

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

307_10_18
رنگرزي سنتي 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.25تستي٢

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.13تستيبافت فرش 18٣_10_308

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

309_10_18
حفاظت و 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحيمرمت گليم

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيبافت فرش 18۴_10_310

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

311_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ٣

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

312_10_18
حفاظت و 

كارشناسيتشريحيمرمت فرش ۴

 ) فرش - 24
 گرايش بافت و
( مرمت فرش

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستيتاريخ خط18_10_122

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي
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123_10_18
تاريخ 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيخوشنويسي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

124_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ١

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

125_10_18
تاريخ 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخوشنويسي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

126_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ٢

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

127_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيانواع خط كوفي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

128_10_18

حوزه ھاي 
خوشنويسي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيدر جھان اسaم

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

129_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخوشنويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

130_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ٣

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

131_10_18

بررسي شيوه 
ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيخوشنويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

132_10_18
كارگاه كتيبه 

كارشناسيتشريحينويسي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

133_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيخوشنويسي ۴

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

134_10_18

نسخه خواني 
و آشنايي با 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستينسخ خطي

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

135_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحي(خوشنويسي)

 كتابت و - 25
 ) نگارگري
 گرايش
( خوشنويسي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18٢_10_082

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تشعير 18١_10_113

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

136_10_18
تاريخچه و 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.22تستيمكاتب تذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

137_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ۴

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

138_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيتشعير

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب
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139_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ۵

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

140_10_18

كارگاه صحافي 
سنتي و جلد 

كارشناسيتشريحيسازي ١

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

141_10_18

كارگاه كاغذ 
سازي و بوم 

كارشناسيتشريحيسازي سنتي

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

142_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيتذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

143_10_18
كارگاه مثني 

كارشناسيتشريحيسازي تذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

كارشناسيتشريحيكارگاه تشعير 18٢_10_144

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

145_10_18

كارگاه صحافي 
سنتي و جلد 

كارشناسيتشريحيسازي ٢

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

146_10_18

كاربرد 
خوشنويسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيدر تذھيب

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

147_10_18

كارگاه 
تخصصي 
(طراحي 
سنتي و 
كارشناسيتشريحيتذھيب)

 كتابت و - 26
 ) نگارگري
 گرايش طراحي
 سنتي و
(تذھيب

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18١_10_080

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

081_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تذھيب 18٢_10_082

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

083_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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086_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٣

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

089_10_18

كارگاه 
تخصصي 
كارشناسيتشريحينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري
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106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

110_10_18

بررسي ويژگي 
ھاي مكاتب 

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستينگارگري ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

111_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحينگارگري ١

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

112_10_18

آشنايي با مواد 
و ابزار كار 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

كارشناسيتشريحيكارگاه تشعير 18١_10_113

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

114_10_18

بررسي ويژگي 
ھاي مكاتب 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.24تستينگارگري ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

115_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحينگارگري ٢

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

116_10_18
كارگاه گل و 
كارشناسيتشريحيمرغ سازي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

117_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحينگارگري

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

118_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي۴

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 27
 ) نگارگري
 گرايش
( نگارگري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

001_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

007_10_18

ھندسه نقوش 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

038_10_18

سير تحول و 
تطور نقوش و 

نمادھادر 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسيتشريحيپايان نامه18_10_045

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

081_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

083_10_18
كارگاه نگارگري 

كارشناسيتشريحي٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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090_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

091_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيسنتي ايران ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

093_10_18

روش تحقيق 
در ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيسنتي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

094_10_18

تاريخ فرھنگ و 
ھنر ايران 
(پيش از 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

كارشناسيتشريحيعكاسي18_10_095

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

096_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

097_10_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيخوشنويسي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

098_10_18
تاريخچه 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستينگارگري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

099_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

100_10_18

آشنايي با 
صنايع دستي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيساير ملل

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

101_10_18

آشنايي با 
فرھنگ و ادب 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

102_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسنتي ٣

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

103_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينگارگري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

104_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيتذھيب

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

105_10_18

آشنايي با 
كاغذسازي و 

بوم سازي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تشريحيسنتي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

106_10_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

107_10_18

آشنايي با 
انواع خطوط 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.13تستيدوره اسaمي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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108_10_18

تحقيق در 
ھنرھاي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسنتي ايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

109_10_18
مباني زيبايي 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيشناسي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

119_10_18

كارگاه 
نگھداري و 

مرمت كاغذ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيبومھاي كاغذي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

120_10_18

آشنايي با 
ديوارنگاري در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تستيايران

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

121_10_18

تاريخ تطبيقي 
نگارگري ايران 

با نقاشي 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيشرق

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

148_10_18
تاريخچه خيالي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحينگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

149_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيخيالي نگاري ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

150_10_18

تاثير اعتقادات 
ملي و 

اعتقادات ديني 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر خيالي نگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

151_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيخيالي نگاري ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

152_10_18
كارگاه خيالي 

كارشناسيتشريحينگارگري ١

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

153_10_18

آشنايي با 
مضامين 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيحماسي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

154_10_18
كارگاه نقاشي 
كارشناسيتشريحيپشت شيشه

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

155_10_18

كارگاه مثني 
سازي خيالي 

كارشناسيتشريحينگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

156_10_18

آشنايي با 
مضامين 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيمذھبي

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

157_10_18
كارگاه خيالي 

كارشناسيتشريحينگاري ٢

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

158_10_18

زيبايي 
شناسي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيخيالي نگاري

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

159_10_18

كارگاه خيالي 
نگاري بر 

كارشناسيتشريحيبومھاي مختلف

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري
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160_10_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحي(خيالي نگاري)

 كتابت و - 28
 ) نگارگري
 گرايش خيالي
( نگاري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيروش تحقيق18_10_017

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

261_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

264_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

265_10_18

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيسنتي ايران ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

313_10_18
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي در دنيا

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

314_10_18

انسان، 
طبيعت، 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسيتشريحيرساله نھايي18_10_332

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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334_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيبافت مقدماتي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

337_10_18

آشنايي با 
پارچه و 

لباسھاي 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.16تستيسنتي ايران ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

338_10_18
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

339_10_18
كارگاه رنگرزي 

كارشناسيتشريحي٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

340_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيلباس مقدماتي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

341_10_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيچاپ مقدماتي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

342_10_18
پارچه 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيشناسي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

343_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

344_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

345_10_18
تاريخ پارچه و 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.07تستينساجي ١

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

346_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ٣

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

347_10_18
پارچه 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.03تستيشناسي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

348_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۴

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

349_10_18
تاريخ پارچه و 

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تستينساجي ٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه
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351_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيچاپ ۵

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

352_10_18
تجزيه و تحليل 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيآثار تجسمي

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

353_10_18
ھنر در دنياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكودكان

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

354_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسيتشريحي٢

 طراحي - 29
 پارچه و لباس
 گرايش)
 طراحي چاپ
(پارچه

كارشناسيتشريحيكامپيوتر11_15_229
 صنايع - 30
.دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256
 صنايع - 30
.دستي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428
 صنايع - 30
.دستي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 صنايع - 30
.دستي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 صنايع - 30
.دستي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)
 صنايع - 30
.دستي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني
 صنايع - 30
.دستي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 صنايع - 30
.دستي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران
 صنايع - 30
.دستي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 صنايع - 30
.دستي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )
 صنايع - 30
.دستي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )
 صنايع - 30
.دستي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )
 صنايع - 30
.دستي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 صنايع - 30
.دستي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه
 صنايع - 30
.دستي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت
 صنايع - 30
.دستي

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١
 صنايع - 30
.دستي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١
 صنايع - 30
.دستي

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢
 صنايع - 30
.دستي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١
 صنايع - 30
.دستي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١
 صنايع - 30
.دستي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢
 صنايع - 30
.دستي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢
 صنايع - 30
.دستي

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١
 صنايع - 30
.دستي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢
 صنايع - 30
.دستي

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021
 صنايع - 30
.دستي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي
 صنايع - 30
.دستي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي
 صنايع - 30
.دستي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر
 صنايع - 30
.دستي

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران
 صنايع - 30
.دستي

261_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيدستي ايران ١
 صنايع - 30
.دستي

264_10_18

ھندسه نقوش 
در صنايع 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيدستي ايران ٢
 صنايع - 30
.دستي

313_10_18
تحول صنايع 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيدستي در دنيا
 صنايع - 30
.دستي

314_10_18

انسان، 
طبيعت، 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي ١
 صنايع - 30
.دستي

315_10_18

تحقيق در 
صنايع دستي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيايران ١
 صنايع - 30
.دستي

316_10_18

تحقيق در 
صنايع دستي 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيايران ٢
 صنايع - 30
.دستي

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١
 صنايع - 30
.دستي

318_10_18

انسان، 
طبيعت، 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيطراحي ٢
 صنايع - 30
.دستي

319_10_18

مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيھنري ١
 صنايع - 30
.دستي
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320_10_18

مرمت و 
نگھداري آثار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيھنري ٢
 صنايع - 30
.دستي

321_10_18
طرح اشياء در 
كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيتمدن اسaمي

 صنايع - 30
.دستي

322_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 30
.دستي

323_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 30
.دستي

324_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٣
 صنايع - 30
.دستي

325_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي۴
 صنايع - 30
.دستي

326_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۵
 صنايع - 30
.دستي

327_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ۶
 صنايع - 30
.دستي

328_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٧
 صنايع - 30
.دستي

329_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٨
 صنايع - 30
.دستي

330_10_18
كارگاه صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٩
 صنايع - 30
.دستي

331_10_18

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ١
 صنايع - 30
.دستي

كارشناسيتشريحيرساله نھايي18_10_332
 صنايع - 30
.دستي

333_10_18

كارگاه 
تخصصي صنايع 

كارشناسيتشريحيدستي ٢
 صنايع - 30
.دستي

336_10_18
مديريت توليد 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تشريحيصنعتي
 صنايع - 30
.دستي

354_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسيتشريحي٢
 صنايع - 30
.دستي

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

002_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

004_10_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيپايه ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

013_10_18
انسان طبيعت 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيطراحي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيتاريخچه كتابت18_10_021

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

335_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستي٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسيتشريحيكارگاه چاپ18_12_001

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

002_12_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيتصويرسازي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

003_12_18
كارگاه چاپھاي 

كارشناسيتشريحيدستي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

004_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

005_12_18
كارگاه تصوير 

كارشناسيتشريحيسازي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

006_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com
http://www.pnunews.com


007_12_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحي٣

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

008_12_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

009_12_18
كارگاه چاپھاي 

كارشناسيتشريحيدستي ٣

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

010_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ٣

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

011_12_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي۴

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

012_12_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيعكاسي ١

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

013_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 
ھنرھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتجسمي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

014_12_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

015_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ۴

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

016_12_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي رنگي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتصوير متحرك 18١_12_017

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

018_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ۵

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

019_12_18
چاپھاي 
كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيماشيني

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

020_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار ارتباط 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيتصويري

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

021_12_18

كارگاه 
تخصصي 

كارشناسيتشريحيعكاسي ٢

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

022_12_18
كارگاه ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري ۶

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

023_12_18
كارگاه تصوير 

كارشناسيتشريحيسازي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

024_12_18
ھنر در دنياي 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيكودكان

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري
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025_12_18

طرح عملي 
جامع (ارتباط 

كارشناسيتشريحيتصويري)

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

026_12_18
طرح و رساله 

كارشناسيتشريحينھايي

 ارتباط - 10
 تصويري
 گرايش ارتباط)
(تصويري

411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

300_12_12
آشنايي با 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

429_15_12
تربيت بدني 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

038_33_12
تفسيرموضوعي

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

043_33_12
دانش خانواده 

عكاسي - 11كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

002_10_18
كارگاه طراحي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيپايه ١

003_10_18
مباني ھنرھاي 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

004_10_18
كارگاه طراحي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيپايه ٢

005_10_18
ھنر در تمدن 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١
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006_10_18
آشنايي با ھنر 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

008_10_18
مباني ھنرھاي 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

010_10_18
ھنر در تمدن 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

011_10_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

012_10_18
آشنايي با ھنر 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

015_10_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

260_10_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

317_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

عكاسي - 11كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستي١

354_10_18

خوشنويسي و 
طراحي حروف 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحي٢

012_12_18

كارگاه 
تخصصي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ١

013_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 
ھنرھاي 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتجسمي

016_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي رنگي

عكاسي - 11كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيتصوير متحرك 18١_12_017

021_12_18

كارگاه 
تخصصي 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ٢

026_12_18
طرح و رساله 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحينھايي

027_12_18
فيزيك و ابزار 

عكاسي - 11كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشناسي

028_12_18

شيمي 
عمومي و 

عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تستيعكاسي

029_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ١

030_12_18
تاريخچه 
عكاسي - 11كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تستيعكاسي

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستينورپردازي18_12_031

032_12_18
تجزيه و تحليل 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيو نقد عكس ١

033_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ٢

034_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ٣

035_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ۴

036_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ۵

037_12_18
كارگاه 

عكاسي - 11كارشناسيتشريحيعكاسي ۶

038_12_18
تجزيه و تحليل 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيو نقد عكس ٢

041_12_18
فنون عرضه و 
عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحينمايش عكس

042_12_18
فنون بازسازي 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيعكس

043_12_18
آشنايي با 

عكاسي - 11كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تشريحيفيلم برداري
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411_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.18تستيمباحث تربيتي)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستيزبان خارجي12_12_256

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

300_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيدفاع مقدس

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستيفارسي12_13_210

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستيتربيت بدني12_15_427

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيورزش 12١_15_428

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

433_20_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كاربردي )علوم 
كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيانساني

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

434_20_12

انقaب 
اسaمي ايران 
(علوم انساني 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستي)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

479_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيخميني

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

175_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.25تستياسaمي ايران

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

128_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستياسaم و ايران

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

030_33_12

انديشه 
اسaمي 
١(علوم 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستيانساني )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

031_33_12

انديشه 
اسaمي 
٢(علوم 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيانساني )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

032_33_12

تفسيرموضوعي
 قرآن (علوم 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيانساني )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي
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033_33_12

اخaق 
اسaمي 

(مباني 
كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيومفاھيم )

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

038_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستي نھج البaغه

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

043_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.17تستيو جمعيت

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

003_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيتجسمي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

005_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

006_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيدر تاريخ ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

008_10_18
مباني ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيتجسمي ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

010_10_18
ھنر در تمدن 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تستياسaمي ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

011_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

012_10_18
آشنايي با ھنر 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.08تستيدر تاريخ ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

015_10_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيعكاسي پايه ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

047_10_18
حكمت ھنر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

092_10_18
كارگاه حجم 

كارشناسيتشريحيسازي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

167_10_18

آشنايي با 
رشته ھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيھنري معاصر

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

008_12_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيو مرايا

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

013_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 
ھنرھاي 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيتجسمي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

014_12_18

آشنايي با 
ھنرھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيسنتي ايران

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

026_12_18
طرح و رساله 

كارشناسيتشريحينھايي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي
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046_12_18

كارگاه طراحي 
پايه (سطح 

كارشناسيتشريحييك) (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

047_12_18

كارگاه طراحي 
پايه (سطح 

كارشناسيتشريحييك) (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

048_12_18
كارگاه چاپھاي 

كارشناسيتشريحيدستي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

049_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستينقاشي ١

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

050_12_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

051_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح يك (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

052_12_18
نقاشي ديواري 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيسطح يك (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

053_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستينقاشي ٢

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

054_12_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

055_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح يك (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

056_12_18

كارگاه نقاشي 
ديواري سطح 

كارشناسيتشريحييك (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

057_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.25تستينقاشي ٣

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

058_12_18
كارگاه طراحي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٣)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

059_12_18
تاريخ عمومي 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تستينقاشي (۴)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

060_12_18

تجزيه و تحليل 
و نقد آثار 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستينقاشي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

061_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

062_12_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيسطح سه (١)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

063_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي
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064_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح دو (٣)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

065_12_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيسطح سه (٢)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

066_12_18
مرمت آثار 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحينقاشي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

067_12_18
كارگاه طراحي 
كارشناسيتشريحيسطح سه (٣)

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

068_12_18
كارگاه نقاشي 

كارشناسيتشريحيسطح سه

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

069_12_18

طرح عملي 
جامع نقاشي 

كارشناسيتشريحيعمومي

 ) نقاشي - 12
 گرايش
 نقاشي
( عمومي

رياضيات 11١_11_372
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

رياضيات 11٢_11_373
تستي و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

374_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
شھرسازي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
شھرسازي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
شھرسازي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
شھرسازي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
شھرسازي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
شھرسازي
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174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
شھرسازي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
شھرسازي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
شھرسازي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
شھرسازي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
شھرسازي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
شھرسازي

001_13_18
در آمدي بر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشھر شناسي
 مھندسي - 10
شھرسازي

002_13_18
آمار در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

003_13_18
مباني طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحي١
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيان معماري 18١_13_004
 مھندسي - 10
شھرسازي

005_13_18
ھندسه احجام 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو پرسپكتيو
 مھندسي - 10
شھرسازي

006_13_18
مباني طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحي٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

007_13_18
درك و بيان 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيمحيط شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري 18٢_13_008
 مھندسي - 10
شھرسازي

009_13_18GISكارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستي
 مھندسي - 10
شھرسازي

010_13_18

كاربرد نقشه 
برداري در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي18_13_011
 مھندسي - 10
شھرسازي

012_13_18
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

013_13_18

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

014_13_18

مدل ھاي 
كمي در 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي
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كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد شھري18_13_015
 مھندسي - 10
شھرسازي

016_13_18
روش تحقيق 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدر شھرسازي

 مھندسي - 10
شھرسازي

017_13_18

تاريخ شھر و 
شھرسازي در 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھان
 مھندسي - 10
شھرسازي

018_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشھرسازي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

019_13_18

تاريخ شھر و 
شھرسازي در 

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيايران
 مھندسي - 10
شھرسازي

020_13_18
شناخت فضاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

021_13_18

مباني و روش 
ھاي برنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيريزي شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

022_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشھرسازي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

023_13_18

مباني و روش 
ھاي طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

024_13_18
طرح شھر 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيسازي ٣
 مھندسي - 10
شھرسازي

025_13_18

تاسيسات و 
زير ساخت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيھاي شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

026_13_18

برنامه ريزي 
حمل و نقل 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن18_13_027
 مھندسي - 10
شھرسازي

028_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيشھرسازي ۴
 مھندسي - 10
شھرسازي

029_13_18

طراحي شبكه 
ھاي حمل و 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحينقل شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.07تستيمنظر سازي18_13_030
 مھندسي - 10
شھرسازي

031_13_18
طرح 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيشھرسازي ۵
 مھندسي - 10
شھرسازي

032_13_18
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي
 مھندسي - 10
شھرسازي

033_13_18

بافت ھاي 
فرسوده و 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.27تستيتاريخي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_13_034
 مھندسي - 10
شھرسازي

035_13_18
كاربرد رايانه در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي

036_13_18

مباني 
مھندسي 
معماري و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيساختمان

 مھندسي - 10
شھرسازي

037_13_18

بوم شناسي و 
برنامه ريزي و 

طراحي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمحيطي

 مھندسي - 10
شھرسازي
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038_13_18
حقوق و قوانين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_13_18

طراحي و 
كاربرد نظام 

اطaعات 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيشھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.17تستيمديريت شھري18_13_040
 مھندسي - 10
شھرسازي

041_13_18
سمينار 

كارشناسيتشريحيمسائل شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

374_11_11
معاد?ت 

ديفرانسيل
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.14تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

رياضيات11_11_471
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.28تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

فيزيك11_13_314
تستي و 
كارشناسي13:0015:00يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
شھرسازي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
شھرسازي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
شھرسازي

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
شھرسازي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
شھرسازي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
شھرسازي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
شھرسازي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
شھرسازي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي
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027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
شھرسازي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
شھرسازي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
شھرسازي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
شھرسازي

002_13_18
آمار در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

010_13_18

كاربرد نقشه 
برداري در 

شھرسازي
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيزبان تخصصي18_13_011
 مھندسي - 10
شھرسازي

012_13_18
جغرافياي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

013_13_18

جامعه 
شناسي 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

014_13_18

مدل ھاي 
كمي در 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.23تستيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستياقتصاد شھري18_13_015
 مھندسي - 10
شھرسازي

016_13_18
روش تحقيق 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.17تستيدر شھرسازي

 مھندسي - 10
شھرسازي

017_13_18

تاريخ شھر و 
شھرسازي در 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيجھان
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تستيمسكن18_13_027
 مھندسي - 10
شھرسازي

032_13_18
برنامه ريزي 

كارشناسي11:0012:00شنبه1393.10.20تستيمنطقه اي
 مھندسي - 10
شھرسازي

035_13_18
كاربرد رايانه در 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيشھرسازي
 مھندسي - 10
شھرسازي

037_13_18

بوم شناسي و 
برنامه ريزي و 

طراحي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيمحيطي

 مھندسي - 10
شھرسازي

038_13_18
حقوق و قوانين 

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

039_13_18

طراحي و 
كاربرد نظام 

اطaعات 
كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيشھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

041_13_18
سمينار 

كارشناسيتشريحيمسائل شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

057_13_18
مباني شھر 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.14تستيشناسي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري18_13_058
 مھندسي - 10
شھرسازي
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059_13_18
درك و بيان 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيمحيط شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

060_13_18
ھندسه احجام 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو پرسپكتيو
 مھندسي - 10
شھرسازي

061_13_18
ترسيم 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تشريحيمقدماتي
 مھندسي - 10
شھرسازي

062_13_18
ترسيم 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيپيشرفته
 مھندسي - 10
شھرسازي

063_13_18

مباني و روش 
ھاي برنامه 
كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.04تشريحيريزي شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

064_13_18

مباني برنامه 
ريزي شبكه 
حمل و نقل 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيدرون شھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

065_13_18

اصول سيستم 
ھاي اطaعات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمكاني
 مھندسي - 10
شھرسازي

066_13_18

مباني و روش 
ھاي طراحي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

067_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ١
 مھندسي - 10
شھرسازي

068_13_18

مباني طراحي 
شبكه حمل و 

نقل درون 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيشھري

 مھندسي - 10
شھرسازي

069_13_18

تاسيسات و 
زير ساخت 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تشريحيھاي شھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

070_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ٢
 مھندسي - 10
شھرسازي

071_13_18

برنامه ريزي 
بافت ھاي 
فرسوده و 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تشريحيتاريخي
 مھندسي - 10
شھرسازي

072_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ٣
 مھندسي - 10
شھرسازي

073_13_18

تفسير عكس 
ھاي ھوايي و 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تشريحيماھواره اي
 مھندسي - 10
شھرسازي

074_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ۴
 مھندسي - 10
شھرسازي

075_13_18

تاريخ شھرھاي 
ايراني - 
كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.16تشريحياسaمي

 مھندسي - 10
شھرسازي

076_13_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعماري معاصر
 مھندسي - 10
شھرسازي

077_13_18

مباني 
مھندسي 
معماري و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيساختمان

 مھندسي - 10
شھرسازي

078_13_18
كارگاه 

كارشناسيتشريحيشھرسازي ۵
 مھندسي - 10
شھرسازي

079_13_18
روانشناسي 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.08تشريحيمحيطي
 مھندسي - 10
شھرسازي

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_13_080
 مھندسي - 10
شھرسازي
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081_13_18

شناخت و 
تحليل فضاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
شھرسازي

رياضيات وآمار11_11_121
تستي و 
كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحي

 مھندسي - 10
.معماري

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مھندسي - 10
.معماري

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مھندسي - 10
.معماري

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مھندسي - 10
.معماري

424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مھندسي - 10
.معماري

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مھندسي - 10
.معماري

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مھندسي - 10
.معماري

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مھندسي - 10
.معماري

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مھندسي - 10
.معماري

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مھندسي - 10
.معماري

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مھندسي - 10
.معماري

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مھندسي - 10
.معماري

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مھندسي - 10
.معماري

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مھندسي - 10
.معماري

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مھندسي - 10
.معماري

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مھندسي - 10
.معماري
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020_14_18
درك و بيان 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمحيط
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبيان معماري 18١_14_021
 مھندسي - 10
.معماري

022_14_18
كارگاه مصالح و 

كارشناسيتشريحيساخت
 مھندسي - 10
.معماري

023_14_18

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمعماري ١
 مھندسي - 10
.معماري

024_14_18
ھندسه 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستيكاربردي

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري 18٢_14_025
 مھندسي - 10
.معماري

026_14_18

مقدمات 
طراحي 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمعماري ٢
 مھندسي - 10
.معماري

027_14_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو مرايا
 مھندسي - 10
.معماري

028_14_18

انسان، 
طبيعت، 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمعماري

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيايستايي18_14_029
 مھندسي - 10
.معماري

030_14_18
مصالح 

كارشناسي11:0012:00سه شنبه1393.10.09تستيساختماني
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تشريحيطرح معماري 18١_14_031
 مھندسي - 10
.معماري

032_14_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمعماري جھان
 مھندسي - 10
.معماري

033_14_18
برداشت از 

كارشناسيتشريحيبناھاي تاريخي
 مھندسي - 10
.معماري

034_14_18

مقاومت مصالح 
و سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تستيفلزي
 مھندسي - 10
.معماري

نقشه برداري18_14_035
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18٢_14_036
 مھندسي - 10
.معماري

037_14_18

آشنايي با 
معماري 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تستياسaمي

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيساختمان 18١_14_038
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيروستا 18١_14_039
 مھندسي - 10
.معماري

040_14_18
سازه ھاي 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.27تستيبتني
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18٣_14_041
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.21تستيروستا 18٢_14_042
 مھندسي - 10
.معماري
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043_14_18
ساختمان ٢ و 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيگزارش كارگاه

 مھندسي - 10
.معماري

044_14_18
تنظيم شرايط 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمحيطي
 مھندسي - 10
.معماري

045_14_18
آشنايي با 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيمعماري معاصر
 مھندسي - 10
.معماري

046_14_18

تاسيسات 
الكتريكي (نور 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستيو صدا)
 مھندسي - 10
.معماري

047_14_18
مباني نظري 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.09تستيمعماري
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمتره و برآورد18_14_048
 مھندسي - 10
.معماري

049_14_18
تاسيسات 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تستيمكانيكي
 مھندسي - 10
.معماري

050_14_18

مديريت و 
تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاه
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18۴_14_051
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.28تشريحيطراحي فني18_14_052
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18۵_14_053
 مھندسي - 10
.معماري

054_14_18
تحليل فضاھاي 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تستيشھري
 مھندسي - 10
.معماري

055_14_18

آشنايي با 
مباني برنامه 
كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيريزي كالبدي

 مھندسي - 10
.معماري

056_14_18
آشنايي با 
كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستيمرمت ابنيه

 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسيتشريحيطرح نھايي18_14_057
 مھندسي - 10
.معماري

058_14_18
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.27تشريحيدر معماري
 مھندسي - 10
.معماري

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي18_14_059
 مھندسي - 10
.معماري

رياضي و آمار11_11_375
تستي و 
كارشناسي13:0015:00دو شنبه1393.10.15تشريحي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

410_11_12

فلسفه اخaق 
(با تكيه بر 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.22تستيمباحث تربيتي)
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.23تستيزبان خارجي12_12_255
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

400_12_12
آشنايي با 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.27تستيدفاع مقدس
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.03تستيفارسي12_13_209
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

429_15_12
تربيت بدني 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تشريحيويژه
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تشريحيورزش ويژه12_15_430
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.16تستيتربيت بدني12_15_431
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.20تستيورزش 12١_15_432
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي
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424_20_12
انقaب 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.24تستياسaمي ايران
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

478_20_12

انديشه 
سياسي امام 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.15تستيخميني
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

657_20_12
حفظ جزء ٣٠ 

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.06تستيقرآن كريم
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

174_23_12

آشنايي 
باقانون 

اساسي 
جمھوري 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.28تستياسaمي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

127_29_12
فرھنگ وتمدن 
كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.14تستياسaم و ايران

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

025_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30دو شنبه1393.10.08تستياسaمي ١
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

026_33_12
انديشه 

كارشناسي15:3016:30چھار شنبه1393.10.10تستياسaمي ٢
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

027_33_12

آيين زندگي 
(اخaق 

كارشناسي15:3016:30سه شنبه1393.10.09تستيكاربردي )
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

028_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30پنج شنبه1393.10.04تستي قرآن
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

029_33_12

اخaق 
اسaمي(مباني

كارشناسي15:3016:30شنبه1393.10.13تستي و مفاھيم)
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

039_33_12
تفسيرموضوعي

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.07تستي نھج البaغه
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

044_33_12
دانش خانواده 

كارشناسي15:3016:30يك شنبه1393.10.21تستيوجمعيت
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

027_14_18
ھندسه مناظر 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.18تستيو مرايا
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

028_14_18

انسان، 
طبيعت، 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تستيمعماري

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

032_14_18
آشنايي با 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.03تستيمعماري جھان
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

044_14_18
تنظيم شرايط 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.10تستيمحيطي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسيتشريحيترسيم فني18_15_001
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي11:0012:00پنج شنبه1393.10.18تستيبيان معماري18_15_002
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

003_15_18

آشنايي با 
باستان 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.24تستيشناسي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

004_15_18
مقدمات طرح 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تشريحيمعماري ١
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

نقشه برداري18_15_005
تستي و 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.17تشريحي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

006_15_18
كاربرد كامپيوتر 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.20تشريحيدر معماري
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تستيايستايي 18١_15_007
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

008_15_18
شناخت مواد و 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.08تستيمصالح
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تشريحيعكاسي18_15_009
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.14تستيايستايي 18٢_15_010
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

011_15_18
آزمايشگاه مواد 

كارشناسيتشريحيو مصالح
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

012_15_18

عناصر و 
جزئيات 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيساختمان
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

013_15_18
كارگاه مواد و 
كارشناسيتشريحيمصالح سنتي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

014_15_18

عناصر و 
جزئيات بناھاي 

كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.28تستيتاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي
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015_15_18
تاريخ و مباني 

كارشناسي11:0012:00چھار شنبه1393.10.10تستينظري مرمت
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

016_15_18
برداشت از 

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيبناھاي تاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

017_15_18

آشنايي با 
تزئينات وابسته 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.22تستيبه معماري
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

018_15_18

شناخت 
بناھاي تاريخي 

ايران پيش از 
كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستياسaم

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

019_15_18
تاق و قوس در 

كارشناسي08:3010:30يك شنبه1393.10.07تستيمعماري ايران
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

020_15_18

قوانين و 
تشكيaت 

كارشناسي11:0012:00دو شنبه1393.10.15تستيمرمت
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

021_15_18

شناخت 
بناھاي تاريخي 

ايران دوران 
كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.13تستياسaمي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

022_15_18

آشنايي با 
بافت ھاي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تستيتاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.15تشريحيفتوگرامتري18_15_023
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

024_15_18
گره سازي و 

كارشناسي13:0015:00شنبه1393.10.20تستيكاربندي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي13:0015:00سه شنبه1393.10.23تستيمتره و برآورد18_15_025
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

026_15_18

مديريت و 
تشكيaت 
كارشناسي11:0012:00يك شنبه1393.10.21تستيكارگاھي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.25تشريحيطرح معماري 18١_15_027
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

028_15_18

طراحي دست 
آزاد از بناھا و 

كارشناسيتشريحيبافت ھا
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

029_15_18

كارآموزي 
مرمت بناھاي 

كارشناسيتشريحيتاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

030_15_18
شناخت سازه 

كارشناسي13:0015:00پنج شنبه1393.10.18تستيھاي سنتي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

031_15_18

طرح مرمت 
بناھاي تاريخي 

كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.23تشريحي١
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

032_15_18

طرح مرمت 
بناھاي تاريخي 

كارشناسي08:3010:30پنج شنبه1393.10.04تشريحي٢
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

033_15_18

فن شناسي و 
آسيب 

شناسي 
كارشناسي08:3010:30سه شنبه1393.10.16تستيبناھاي تاريخي

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

034_15_18
كارگاه مرمت 

كارشناسيتشريحيبناھاي تاريخي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

035_15_18

كارگاه حفاظت 
و مرمت 

تزيينات وابسته 
كارشناسيتشريحيبه معماري

 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي13:0015:00چھار شنبه1393.10.03تستيزبان تخصصي18_15_036
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسيتشريحيپروژه نھايي18_15_037
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

038_15_18
مقدمات طرح 

كارشناسي08:3010:30چھار شنبه1393.10.24تشريحيمعماري ٢
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

كارشناسي08:3010:30شنبه1393.10.06تشريحيطرح معماري 18٢_15_039
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي

040_15_18
ھنر و تمدن 

كارشناسي08:3010:30دو شنبه1393.10.22تستياسaمي
 مرمت - 10
بناھاي تاريخي
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