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191400/06/139-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* شنبــــــه حجه االسالم عبدالمجید علیمحمدي1عمومی2اندیشه اسالمی 1299200111

131400/06/139-11/30*11/15-9/45*9/30-8* یکشنـــبه حجه االسالم عبدالمجید علیمحمدي2عمومی2اندیشه اسالمی 2299200111

131400/06/139-11/30*11/15-9/45*9/30-8* سه شنبه  حجه االسالم عبدالمجید علیمحمدي3عمومی2اندیشه اسالمی 3299200111

131400/06/1411-11/30*11/15-9/45*9/30-8* یکشنـــبه حجه االسالم محسن کاظم خانی1عمومی2اندیشه اسالمی 4299200122

131400/06/1411-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه حجه االسالم محسن کاظم خانی2عمومی2اندیشه اسالمی 5299200122

191400/06/1411-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* سه شنبه  حجه االسالم محسن کاظم خانی3عمومی2اندیشه اسالمی 6299200122

191400/06/179-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* دوشنـــبه حجه االسالم حسین نقدي1عمومی2انقالب اسالمی ایران729920031

131400/06/179-11/30*11/15-9/45*9/30-8* سه شنبه  حجه االسالم حسین نقدي2عمومی2انقالب اسالمی ایران829920031

131400/06/179-11/30*11/15-9/45*9/30-8* چهارشنبه حجه االسالم حسین نقدي3عمومی2انقالب اسالمی ایران966220100

17/151400/06/1711-15/45*15/30-14* دوشنـــبه دکتر لیال حسنی1پایه3آمار و احتمال مهندسی1018312005

131400/06/1711-11/30*11/15-9/45*9/30-8* چهارشنبه دکتر لیال حسنی1پایه3آمار و احتمال مهندسی1118312005

131400/06/159-11/30*11/15-9/45*9/30-8* شنبــــــه دکتر اصغر قهرمان1عمومی2تاریخ تحلیلی1229920042

191400/06/159-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر اصغر قهرمان2عمومی2تاریخ تحلیلی1329920042
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131400/06/159-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه دکتر اصغر قهرمان3عمومی2تاریخ تحلیلی1429920042

131400/06/1611-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه آقاي هادي میرمحمودي1عمومی2دانش خانواده1527721800

191400/06/1611-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر کبري ناموران1عمومی2دانش خانواده1627721800

191400/06/1611-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* سه شنبه  آقاي هادي میرمحمودي2عمومی2دانش خانواده1727721800

131400/06/1611-11/30*11/15-9/45*9/30-8* سه شنبه  دکتر کبري ناموران2عمومی2دانش خانواده1827721800

131400/06/1311-11/30*11/15-9/45*9/30-8* شنبــــــه دکتر جعفر پورمحمود1پایه3ریاضی عمومی 20662201001

11/151400/06/1311-9/45*9/30-8* دوشنـــبه دکتر جعفر پورمحمود1پایه3ریاضی عمومی 21662201001

131400/06/1311-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه دکتر سمیه تاري1پایه4ریاضی عمومی 22319201111

191400/06/1311-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* سه شنبه  دکتر سمیه تاري1پایه4ریاضی عمومی 23319201111

17/151400/06/1311-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر مجتبی رنجبر2پایه3ریاضی عمومی 24662201001

131400/06/1311-11/30*11/15-9/45*9/30-8* چهارشنبه دکتر مجتبی رنجبر2پایه3ریاضی عمومی 25183120051

131400/06/169-11/30*11/15-9/45*9/30-8* شنبــــــه دکتر علی خانی1پایه4ریاضی عمومی 26319202122

131400/06/169-11/30*11/15-9/45*9/30-8* سه شنبه  دکتر علی خانی1پایه4ریاضی عمومی 27319202122

131400/06/169-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه دکتر وحید رومی1پایه3ریاضی عمومی 28662202002

17/151400/06/169-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر وحید رومی1پایه3ریاضی عمومی 29662202002

191400/06/169-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* سه شنبه  دکتر وحید رومی2پایه3ریاضی عمومی 30662202002



17/151400/06/169-15/45*15/30-14* چهارشنبه دکتر وحید رومی2پایه3ریاضی عمومی 31662202002

131400/06/149-11/30*11/15-9/45*9/30-8* یکشنـــبه دکتر محمد المکچی1پایه4ریاضی عمومی 32319203133

131400/06/149-11/30*11/15-9/45*9/30-8* سه شنبه  دکتر محمد المکچی1پایه4ریاضی عمومی 33319203133

191400/06/1314-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* سه شنبه  دکتر رویا منصفی1عمومی3زبان انگلیسی عمومی3427720310

17/151400/06/1314-15/45*15/30-14* چهارشنبه دکتر رویا منصفی1عمومی3زبان انگلیسی عمومی3527720310

191400/06/1314-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* شنبــــــه دکتر رضا یل شرزه2عمومی3زبان انگلیسی عمومی3627720310

17/151400/06/1314-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر رضا یل شرزه2عمومی3زبان انگلیسی عمومی3727720310

131400/06/1314-11/30*11/15-9/45*9/30-8* شنبــــــه آقاي قادر رزمجو3عمومی3زبان انگلیسی عمومی3827720310

11/151400/06/1314-9/45*9/30-8* یکشنـــبه آقاي قادر رزمجو3عمومی3زبان انگلیسی عمومی3927720310

191400/06/1511-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* شنبــــــه دکتر ابراهیم رضایی1پایه3شیمی عمومی 40330213011

11/151400/06/1511-9/45*9/30-8* چهارشنبه دکتر ابراهیم رضایی1پایه3شیمی عمومی 41162520031

191400/06/1714-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر ابراهیم رضایی1پایه3شیمی عمومی 42330214022

17/151400/06/1714-15/45*15/30-14* دوشنـــبه دکتر ابراهیم رضایی1پایه3شیمی عمومی 43330214022

06/189-131400-11/30*11/15-9/45*9/30-8* شنبــــــه دکتر محمد پاشایی1عمومی3فارسی عمومی4427720210

06/189-17/151400-15/45*15/30-14* یکشنـــبه دکتر محمد پاشایی1عمومی3فارسی عمومی4527720210

06/1614-131400-11/30*11/15-9/45*9/30-8* یکشنـــبه دکتر معصومه عالی1پایه4فیزیک 46136120031



06/1614-131400-11/30*11/15-9/45*9/30-8* سه شنبه  دکتر معصومه عالی1پایه4فیزیک 47136120031

06/1811-131400-11/30*11/15-9/45*9/30-8* شنبــــــه دکتر کاظم جمشیدي1پایه4فیزیک 48322220122

06/1811-131400-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه دکتر کاظم جمشیدي1پایه4فیزیک 49322220122

06/1614-191400-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* دوشنـــبه دکتر مهسا اژدرقلم1پایه3فیزیک عمومی 50133020031

06/1614-17/151400-15/45*15/30-14* چهارشنبه دکتر مهسا اژدرقلم1پایه3فیزیک عمومی 51133020031

06/1811-191400-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* سه شنبه  دکتر محمدعلی فصیحی1پایه3فیزیک عمومی 52133020032

06/1811-17/151400-15/45*15/30-14* چهارشنبه دکتر محمدعلی فصیحی1پایه3فیزیک عمومی 53133020032

131400/06/1514-11/30*11/15-9/45*9/30-8* یکشنـــبه دکتر علی خانی1پایه3محاسبات عددي5417722006

17/151400/06/1514-15/45*15/30-14* سه شنبه  دکتر علی خانی1پایه3محاسبات عددي5517722006

131400/06/1414-11/30*11/15-9/45*9/30-8* دوشنـــبه دکتر اصغر احمدخانلو1پایه3معادالت دیفرانسیل5631920510

17/151400/06/1414-15/45*15/30-14* سه شنبه  دکتر اصغر احمدخانلو1پایه3معادالت دیفرانسیل5731920510

17/151400/06/1414-15/45*15/30-14* شنبــــــه دکتر اصغر احمدخانلو2پایه3معادالت دیفرانسیل5831920510

131400/06/1414-11/30*11/15-9/45*9/30-8* یکشنـــبه دکتر اصغر احمدخانلو2پایه3معادالت دیفرانسیل5931920510

191400/06/1414-17/30-*17/15-15/45*15/30-14* دوشنـــبه دکتر قربانعلی حقیقت دوست3پایه3معادالت دیفرانسیل6031920510

17/151400/06/1414-15/45*15/30-14* چهارشنبه دکتر قربانعلی حقیقت دوست3پایه3معادالت دیفرانسیل6131920510


