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واحد

عکل

نصرالهی میثممختلط٣٠٢٠٠طراحی سیستمهاى صنعتی8109001-41
حاجی آقا بزرگی امیرى علی

١٧:٠٠-١٤:٠٠پنج شنبه ): ت(درس
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٢_١(امتحان

١٢:٠٠-١٠:٣٠شنبه ): ت(درسنعمتی پشتلی رمضانمختلط٣٠٤٠٢٢مدیریت كیفیت و بهره ورى8109014-41
١٦:٣٠-١٥:٠٠یك شنبه ): ت(درس

١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٩_٨(امتحان

٠٩:٣٠-٠٨:٠٠شنبه ): ت(درسنظرى شیركوهی سلمانمختلط٣٠٢٠٠روشهاى آمارى8109026-41
١٧:٣٠-١٦:٠٠شنبه ): ت(درس

١٥:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٥_٤(امتحان

١٨:٣٠-١٦:١٥سه شنبه ): ت(درسآزاده محمدعلیمختلط٣٠٩٠٠روشهاى آمارى8109026-42
١٥:٣٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٥_٤(امتحان

١٢:٠٠-١٠:٣٠یك شنبه ): ت(درسنظرى شیركوهی سلمانمختلط٣٠٤٠٢١مدیریت و كنترل پروژه8109028-41
١٦:٠٠-١٤:٣٠یك شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢١_١٠(امتحان

٠٩:٣٠-٠٨:٠٠یك شنبه ): ت(درسسنگرى محمدصادقمختلط٣٠٢٠٠زنجیره تامین تحلیلی8109034-41
١٧:٣٠-١٦:٠٠یك شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٢_١١(امتحان

اساتید گروه آموزشی مختلط٢٠٢٠٦سمینار8109041-41

اساتید گروه آموزشی مختلط٣٣٢٠٧پایان نامه 8109047-41

اساتید گروه آموزشی مختلط٣٣٢٠٧پایان نامه 8109048-41

١٠:٣٠-٠٩:٠٠شنبه ): ت(درسنعمتی پشتلی رمضانمختلط٣٠٤٠٢٠كنترل كیفیت آمارى8109060-41
١٤:٣٠-١٣:٠٠شنبه ): ت(درس

١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٢_١(امتحان

٢٠:٣٠-١٨:١٥یك شنبه ): ت(درسحاجی آقا بزرگی امیرى علیمختلط٣٠٩٠٠طرح ریزى واحدهاى صنعتی8109061-42
١٥:٣٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٢_١(امتحان

١٦:٠٠-١٤:٣٠دو شنبه ): ت(درسسنگرى محمدصادقمختلط٣٠٤٠٢٧ارزیابی كار و زمان8109062-41
١٢:٠٠-١٠:٣٠سه شنبه ): ت(درس

١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٤_٣(امتحان

١٥:٠٠-١٣:٠٠چهار شنبه ): ت(درسپاشاپور شیمامختلط١٢٠٤٠٢١اقتصادعمومی 8109063-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢١_١٠(امتحان

١٢:٠٠-١٠:٣٠شنبه ): ت(درسابراهیمیان پیر بازارى آزادهمختلط٣٠٤٠٢٦علم مواد8109065-41
١٢:٠٠-١٠:٣٠سه شنبه ): ت(درس

١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٩_٨(امتحان

١٦:٠٠-١٣:٠٠چهار شنبه ): ت(درسجم زاد آمونمختلط٣٠٤٠٧مبانی مهندسی برق8109072-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٦_٥(امتحان
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٢٠:٠٠-١٨:٠٠سه شنبه ): ع(درسحامیان علیرضامختلط١١٤٠١٦آزمایشگاه مبانی برق8109073-41

ورى احتمالات وكاربردآن8109075-41 ١٤:٣٠-١٣:٠٠دو شنبه ): ت(درسسنگرى محمدصادقمختلط٣٠٤٠١٨ت
١٠:٣٠-٠٩:٠٠سه شنبه ): ت(درس

١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٣_٢(امتحان

١٠:٠٠-٠٨:٣٠یك شنبه ): ت(درسنظرى شیركوهی سلمانمختلط٢٣٠٤٠٢١تحقیق درعملیات 8109080-41
١٤:٣٠-١٣:٠٠یك شنبه ): ت(درس

١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٣_١٢(امتحان

١٢:٠٠-٠٩:٠٠پنج شنبه ): ت(درسبذرافشان مرتضیمختلط٣٠٤٠٢٩برنامه ریزى تولید8109081-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٥_٤(امتحان

١٠:٠٠-٠٨:٠٠یك شنبه ): ع(درسحامیان علیرضامختلط١١١٤٠٤كارگاه ماشین افزار 8109083-41

اساتید گروه آموزشی مختلط٣٠٤٠٢٠پروژه8109090-41

ورى مجموعه هاى فازى و كاربرد آن در علوم تصمیم گیرى8109120-41 ١٢:٣٠-١١:٠٠یك شنبه ): ت(درسنعمتی پشتلی رمضانمختلط٣٠٢٠٠ت
١٥:٠٠-١٣:٣٠یك شنبه ): ت(درس

١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٩_٨(امتحان

١٣:١٥-١١:٠٠شنبه ): ت(درسنصیرى خونسارى محمد مهدىمختلط٣٠٩٠١مدل هاى زمان بندى پروژه8109159-42
١١:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٣_١٢(امتحان

١٥:١٥-١٣:٠٠چهار شنبه ): ت(درسسنگرى محمدصادقمختلط٣٠٩٠٠مباحث ویژه8109225-42
١١:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٦_١٥(امتحان

١٦:٠٠-١٣:٠٠پنج شنبه ): ت(درسبذرافشان مرتضیمختلط٣٠٤٠٢٠روش هاى تولید8109243-41
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٥_٤(امتحان

١٨:٠٠-١٥:٠٠چهار شنبه ): ت(درسظرافت انگیز فرزادمختلط٣٠٤٠٢٧استاتیك و مقاومت مصالح8109244-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٣_١٢(امتحان

١٢:٠٠-٠٩:٠٠دو شنبه ): ت(درسنعمتی پشتلی رمضانمختلط٣٠٤٠٤٠طراحی ایجاد صنایع8109246-41
١٢:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫١٣_٢(امتحان

ورى صف8109247-41 ١٢:٠٠-٠٩:٠٠چهار شنبه ): ت(درسپاشاپور شیمامختلط٣٠٤٠٤٠مدل هاى احتمالی و ت
١٦:٠٠-١٣:٣٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٢_١١(امتحان

١٦:٠٠-١٣:٠٠چهار شنبه ): ت(درسفلزى محمد ابراهیممختلط٢١٥٠٠نقشه كشی صنعتی8109257-41
١١:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٠_٩(امتحان

١٩:٠٠-١٦:٠٠چهار شنبه ): ت(درسفلزى محمد ابراهیممختلط٢١٥٠٠نقشه كشی صنعتی8109257-42
١١:٠٠-٠٩:٠٠: ساعت ) ١٣٩٤٫١٠٫٢٠_٩(امتحان
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