9911  فروردین2  برنامة هفتگي روز شنبه مورخ19- 11 نیمسال دوم سال تحصیلي
)1(حسابداری پیشرفته
استاد رجبی
13114-1118
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/hesabdari-1

زبان خارجه خانم اشرفی از
15-18108

هیدروگرافی
18114-10 دکتر داودآبادی از

https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/zabankharegh

https://www.skyroom.online
/ch/ams/hidro

کاربرد رایانه در نقشه برداری دکتر
11118-11108 داود ابادی
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/karbordrayanehin

ریاضی کاربردی مهندس جهانی از
13-11
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/riyazikar

مصالح مهندسی مهندس معلم از
11118-18108
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/masalehmohand
esi

2 اندیشه
استاد محمدی
18114-10 گروه مکانیک از
https://www.skyroom.online/ch
/ams/andishe-2

مدیریت سرمایه گذاری
11118-14108استاد خان بابایی

https://www.skyroom.on
line/ch/ams/modiratsar
mayeh

سیستمهای اطالعاتی
11118-18108 استاد تقی زاده از
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/data-system

مقاومت مهندس جهانی از
11-18114
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/moghavematm

سرمایه گذاری در بورس استاد کریمی نیا
18114-10 از
https://www.skyroom.online/ch
/ams/boors

مدل های حجمی استاد عنایتی
11118-14108
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/modelhajmi

)2(حسابداری پیشرفته
استاد تقی زاده
18114-11118
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/hesabdari-p2

نرم افزار طراحی و دوخت خانم عنایتی از
18108-11108

https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/narmafzartk

 استاد خان بابایی1حسابرسی
14108-5118

https://www.skyroom.onl
ine/ch/ams/heshabresi1
سوزن دوزی مدرن خانم عنایتی
14114-5118
https://www.skyroom.online
/ch/ams/sozandozi
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-11118  خانم بشری موحد از1ریاضی
13118
https://www.skyroom.online/c
h/ams/riyazi1b
ریاضی مهندسی
مهندسی بیانی
13-11
https://www.skyroom.online/c
h/ams/math
دینامیک مهندس یعقوبی
13114-11114
https://www.skyroom.online/c
h/ams/dynamicy

 خانم بشری موحد2ریاضی کاربردی
1118-18
https://www.skyroom.online/
ch/ams/riyazikarbordi2
برنامه نویسی
مهندس بیانی
11-18
https://www.skyroom.online/
ch/ams/programing

18-11 معادالت خانم حیدرزاده
https://www.skyroom.online/ch/a
ms/moadelat

انقالب استاد صالحی منش
18114-10
https://www.skyroom.online/ch/a
ms/enghelabb

 مهندس یعقوبی از2ریاضی
11114-18114
https://www.skyroom.online/
ch/ams/riyazi2

18114-10 انقالب استاد ابراهیم زاده از
https://www.skyroom.online/ch/a
ms/enqelaba

ترمودینامیک وآز مهندس سپهوند از
13114-11114
https://www.skyroom.online/c
h/ams/termodynamicvaz

مدیریت انرژی مهندس سپهوند از
11114-18114
https://www.skyroom.online/
ch/ams/modiryatenergy

 استاد آل محمد2 حسابرسی
11118-18
https://www.skyroom.online/ch/a
ms/hesabresi2

-11114پول و ارز استاد استاد حیدری از
13
https://www.skyroom.online/c
h/ams/polvarvarz

نقشه برداری کاربردی ساختمانی و
-10 عملیات استاد خانعلی زاده از
18114
https://www.skyroom.online/
ch/ams/naghshebardaryks

11114-14 زبان فنی خانم رضوی
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/zabanfani

11-11114 خانم حیدرزاده از1امار
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/amar1

-12114 چاپ سنتی خانم کاظمی از
10
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/gapesonati

تاسیسات اقای نوری
3108-5118
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/tasisat

حجم سازی استاد حسین
3108-5118 زاده از
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/hagsazi

 استاد2 اصول حسابداری
خان بابایی
11114-5118
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/osolhesa
bdari2

نرم افزار طراحی و دوخت
کارشناسی خانم کاظمی
12118-14
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/narmafza
rtarahik
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طراحی خودرو
مهندس جواهری
13118-11118
https://www.skyroom.online/
ch/ams/tarahi-khodro

-18108 سازه فلزی اقای نوری از
11118
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/sazehfelz

اجرای ساختمان بنایی صابری
18114-10زاده

مبانی سنجش اقای دکتر داودابادی
13-11114از

https://www.skyroom.online/
ch/ams/ejra

https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/mabani-sanjesh

کنترل
13-11114 دکتر خرمی از
https://www.skyroom.online/
ch/ams/control

هیدرولیک
مهندس یعقوبی
11118-18108
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/hidrolic

مقاومت
13-11114دکتر حسین پور از
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/moghavemat

استاتیک
11118-18108مهندس جواهری
https://www.skyroom.onli
ne/ch/ams/estatic

)1(حسابداری صنعتی
استاد رجبی
13114-11118
https://www.skyroom.online/
ch/ams/hesabdari-3

تهویه مطبوع
مهندس سجادی
13-11
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/tahviyehmatbooe

 استاد خان2 مدیریت مالی
18114-11118 بابایی از
https://www.skyroom.
online/ch/ams/modim
ali2

ایستایی استاد ساالر دریایی
15-18108 از
https://www.skyroom.
online/ch/ams/istaei

2 مقاومت
18114-10مهندسی یعقوبی

اقتصاد کالن استاد آل محمد
11118-10 از
https://www.skyroom
.online/ch/ams/kalan
 استاد2حسابداری میانه
11114-10118 لطفی از
https://www.skyroom
.online/ch/ams/hesa
bdarimiyaneh2

تجهیزات
مهندس یعقوبی
11114-12

https://www.skyroom.
online/ch/ams/mogha
vemat-2

https://www.skyroom
.online/ch/ams/tajhiz
at

مواد و مصالح
18114-10مهندس جواهری
https://www.skyroom
.online/ch/ams/mava
d--masaleh

 استاد2پژوهش عملیاتی
خواجه
11118-18108
https://www.skyroom
.online/ch/ams/pash
amali2

نرم افزار تاسیسات
مهندس سجادی
11-18
https://www.skyroom.
online/ch/ams/softwar
e-t

 خانم ال محمد2مالیاتی
11118-11108از
https://www.skyroom
.online/ch/ams/maliy
ati2

12-3108 خانم بشری1ریاضی
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/riyaz
12مکانیک سیاالت اقای صنیعی
10https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/mekanics
ayalat

ضخیم دوزی خانم حکیمی
18114-12 نیااز
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/zakhimdo
zi

زبان فارسی استاد کریمی
11114-14108
https://www.skyroom.
online/ch/ams/z-farsi

 استاد خان بابایی2بهایابی
11114-14
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/bahayabi
2

اخالق اقای رمضی
13-11114از

https://www.skyroom.on
line/ch/ams/akhlagh1

تاریخ اسالم استاد قاریان از
11114-14
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/tarikh

طراحی الگو و مدل سازی خانم
11114-5118 حکیمی نیا از
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/tarahivolgue

 استاد خان بابایی1مالی
3108-5118
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/mali1

حقوق تجارت اقای سیاحی از
14114-5118
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/hugughte
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 استاد صابری از2روستا
13-18108
https://www.skyroom.
online/ch/ams/rosta2
تبرید
دکتر خرمی
13-11114
https://www.skyroom.
online/ch/ams/tabrid
 استاد2زبان تخصصی
15-11114شریفی
https://www.skyroom.
online/ch/ams/zaban
etahkassosi2

بناهای ابی استاد خلج
15-18108
https://www.skyroom.
online/ch/ams/banah
ayeabi
تجهیزات
دکتر خرمی
11114-11
https://www.skyroom.
online/ch/ams/tajhizat
-khorami
مالیه عمومی استاد کریمی
15-11114
https://www.skyroom.
online/ch/ams/maliomoomi

طراحی لباس خانم حکیمی نیا
13114-11118 از
https://www.skyroom.
online/ch/ams/tarrahil
ebas

کنترل
دکتر خرمی
11-10114
https://www.skyroom
.online/ch/ams/contr
ol-tasisat

11118-10 خانم عباسی1 بیان
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/bayan-3

تجاری سازی محصول خانم
11114-14مهدوی
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/tejari-sazimahsool

دانش خانواده استاد
11-10114زارع
https://www.skyroom
.online/ch/ams/dane
shekhanevadeh

-10 فیزیک مکانیک خانم بشری
18114
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/fizikhararar
vamekanik

انقالب اسالمی
11114-14اقای خانی
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/enghelab

3108-5118تاریخ هنر خانم مهدوی
https://www.skyroom.onli
ne/ch/ams/tarikhe-honar

 استاد شریفی1زبان تخصصی
11114-18 از
https://www.skyroom
.online/ch/ams/zaba
netahkassosi1

حسابداری بخش عمومی استاد
11118-10حیدری
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/hesabdarib
ahksh

تاریخ اسالم
اقای خانی
11118-11108
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/tarikheeslam

متون اسالمی
3108-5118اقای خانی
https://www.skyroom.onli
ne/ch/ams/motoon

مهندسی اب و فاضالب استاد
10-11108منتظری از
https://www.skyroom.on
line/ch/ams/mohandesi
abofazelab

اخالق
استاد محمدی
3108-5118
https://www.skyroom.onli
ne/ch/ams/akhlagh

9911  فروردین6  مورخ19- 11 برنامة هفتگي روز چهارشنبه نیمسال دوم سال تحصیلي
پردازش رقومی تصاویر
13-11114 مهندس رشیدی از
https://www.skyroom
.online/ch/ams/parda
zeshro

کاربرد نرم افزار استاد قمی
15-18108
https://www.skyroom.
online/ch/ams/karbor
dhesabdary

زبان تخصصی-زبان فنی
-18108 مهندس رشیدی از
11118
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/zaban-f

مکانیک سیاالت اقای
صنیعی
15-16:30
https://www.skyroo
m.online/ch/ams/m
ekanicsayalat

GISاصول
سیستم اطالعات جغرافی
18114-10 مهندس رشیدی از
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/gis

نقشه سازی عددی و اتوکد
کارتوگرافی مهندس رشیدی
11114-5118از
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/naghshesazi

9911  فروردین7  مورخ19- 11 برنامة هفتگي روز پنج شنبه نیمسال دوم سال تحصیلي
ژئودزی و محاسبات-2ژئودزی
13-18108 مهندس رشیدی از
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/geodezi2

نقشه برداری مسیر مهندس
11118-11108 فیضی از
https://www.skyroom.
online/ch/ams/naghs
he-masir

عملیات ژئودزی
ماهواره ای مهندس
11114-14 فیضی از
https://www.skyro
om.online/ch/ams
/amaliyatgeomah

فتوگرامتری تحلیلی مهندس
3108-5118 فیضی
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/fotogram
etrit

منطق فازی اقای دکتر داوود ابادی از
11-10
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/mantegh-f

-10 مهندس رشیدی از1ژئودزی
18114
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/geodezi1

تشخیص تغییرات اقای دکتر
10-11 صادقیان
https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/tashkhistaghirat

فتوگرامتری فضائی اقای دکتر
صادقیان
11-5118
https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/foto

تعیین موقعیت نسبت به
اجرام سماوی
مهندس رشیدی از ساعت
11114-14

تئوری خطاها –تئوری براورد
3108-5118 مهندس رشیدی از

https://www.skyroom.o
nline/ch/ams/tainmoghi
yat

https://www.skyroom.onlin
e/ch/ams/teorykhata

