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ارائه و اجراء توسط  نام دوره ردیف
 دانشکده

 زمان برگزاری نام استاد برای دانشجویان ترم

ابزارهای مدیریت پایگاه داده ها با  1

 NOSQLتاکید بر پایگاه داده های 
IT دانشجویان  پنجم(IT)  یکشنبه ها زادهدکتر خودی 

11-11 

ابزارهای داده کاوی همچون  2

RapidMiner   وWeka 
IT دانشجویان  هفتم(IT) دوشنبه ها  دکتر عباسی مهر 

11-8 

علوم )گروه  آشنایی با  بازارها و نهادهای مالی 3
 ریاضی(

محمد حسین  )ریاضی( سوم
 شررخواه

 شنبه ها
31/11-31/13 

زیست علوم )گروه  کشت بافت گیاهی 1
 شناسی(

 دوشنبه ها دکتر فاطمه محمودی )زیست شناسی( سوم
31/11-31/13 

علوم )گروه  اصول کنترل کیفیت در صنایع غذایی 1
 شیمی(

 شنبه هاسه دکتر امیر عباس متین )شیمی( سوم
31/11-31/13 

علوم )گروه  عکاسی 1
 فیزیک(

 چهارشنبه ها دکتر رسول عالی پور )فیزیک( سوم
31/11-31/8 

 سه شنبه ها آقای قادر رزمجو )علوم انسانی( پنجم ادبیات سواد رسانه ای 7
 11تا  8 

 سه شنبه ها مهندس نادر موسوی هفتم )فنی و مهندسی( فنی و مهندسی میکرو کنترلر 8
11-18 

 سه شنبه ها آقای سجاد قابلی )فنی و مهندسی( پنجم فنی و مهندسی Bascomنرم افزار  9
11-18 

 چهار شنبه ها نامشخص )فنی و مهندسی( سوم فنی و مهندسی Orcadنرم افزار  11
8-11 

 دوشنبه ها نامشخص سوم کشاورزی مهارتهای پرورش گلهای زینتی 11
11-12 

 شنبه ها نامشخص )گیاه پزشکی(سوم کشاورزی تکنسین ماهر کلینیک گیاهپزشکی 12
8-11 

)فنی و  آقای قهرمانژاد سوم) مکانیک( مهندسیفنی و  نقشه خوانی و نقشه کشی صنعتی 13
 حرفه ای آذرشهر

 یکشنبه ها 
11-18 

و  علو تربیتی مهارت های مدیریت ذهن 11
 روانشناسی

-11چهار شنبه ها  دکتر بافنده پنجم)روانشناسی(
11 

علو تربیتی و  مهارت های مطالعه و برنامه ریزی 11
 روانشناسی

سوم) علوم تربیتی و 
 خانواده(مطالغات 

 سه شنبه ها دکتر شیخ علیزاده
 11-18 

علو تربیتی و  NLMرده بندی  11
 روانشناسی

)علم اطالعات و  هفتم
 دانش شناسی(

 شنبه ها  دکتر هدایتی
11-11 

 برنامه نویسی تمرینات ورزشی 17
 

 

علو تربیتی و 
 روانشناسی

 سه شنبه ها دکتر زرنشان هفتم) علوم ورزشی(
 12-11 

مکانیکی و تحلیل  طراحی 18

با نرم  pipingسیستمهای

  caesar 2افزار

 یکشنبه ها  نامشخص هفتم) مکانیک( فنی و مهندسی
11-18 

 نرم با یکیمکان لیتحل 19

 ABAQUSافزار

 دوشنبه ها دکتر آدی بیگ پنجم) مکانیک( فنی و مهندسی
11-18 


