
۱۶:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۷:۳۰ تا ۱۰:۰۰۱۵:۳۰ تا ۰۸:۰۰۱۲:۰۰ تا ۱۰:۰۰محلروز

دکتر عیل نژادریایض ۱ (گ ۲)دکتر عیل نژادریایض ۱ (گ۱)خانم دیربازریاضیات گسستهمهندس قیایسمباین کامپیوتر و برنامه سازی۲۰۱

دکتر دوه یلساختمان داده ها و الگوریتم هادکتر دوه یلآزمایشگاه پایگاه داده هادکتر عیل نژادریاضیات مهندیسخانم دیربازطراحی کامپایلر و زبان های برنامه سازی۲۰۲

دکتر یوسف زادهجبر خطیدکتر یوسف زادهآمار و احتمال مهندیسدکتر یوسف زادهجبر خطیدکتر یوسف زادهآمار و احتمال مهندیس۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

دکتر حنطهفیزیک ۱ (گ۲)دکتر حنطهفیزیک ۱ (گ۱)دکتر حنطهفیزیک ۱ (گ۲)دکتر حنطهفیزیک ۱ (گ۱)۲۰۱

دکتر آقابابامدارهای منطقیمهندس سیفی پورمدارهای الکترییکدکتر دوه یلساختمان داده ها و الگوریتم هامهندس سیفی پورمدارهای الکترییک۲۰۲

دکتر کیهاین پورسیستم های عاملدکتر فوالدیهوش مصنوعیدکتر روش پژوهش و ارائه۲۰۳

مهندس شکوهیان رادمدیریت امنیت اطالعاتدکتر آقابابامحاسبات کوانتویممهندس شکوهیان رادمدیریت امنیت اطالعاتدکتر کیهاین پوریادگیری ماشین۲۰۴

دکتر خاکدامنکنترل کیفیت آماریدکتر مویس زادهتجزیه و تحلیل تصمیم گیریدکتر حسیینمباین مهندیس برقدکتر جوادیارزیایب کار و زمان۲۰۵

دکتر مویس زادهکنترل موجودی ۲دکتر اسدیسیستم های اطالعایت مدیریتدکتر خاکدامنمدیریت کیفیت و بهره وریدکتر محمدیطرح ریزی واحدهای صنعیت۲۰۶

دکتر جوادیطراحی سیستم های صنعیتدکتر محمدیقیمت گذاریدکتر اسدیسمیناردکتر مویس زادهاصول مهندیس لجستیک۲۰۷

مهندس سیفی پورریزپردازنده و زبان اسمبیلمهندس سیفی پورریزپردازنده و زبان اسمبیل۲۰۸

دکتر فوالدیسیستم های چندعامیلدکتر اسدیمدیریت ارتباط با مشتریاندفاع

دکتر عیل نژادریایض ۱ (گ ۲)دکتر عیل نژادریایض ۱ (گ۱)خانم دیربازریاضیات گسستهمهندس قیایسمباین کامپیوتر و برنامه سازی۲۰۱

دکتر سوهانیاناصول مدیریت و تئوری سازماندکتر عیل نژادریاضیات مهندیسخانم دیربازطراحی کامپایلر و زبان های برنامه سازی۲۰۲

مهندس محبوبیانمهندیس نرم افزارمهندس محبوبیانتحلیل و طراحی سیستم هامهندس محبوبیانمهندیس نرم افزارمهندس محبوبیانتحلیل و طراحی سیستم ها۲۰۳

دکتر نیکخواهتحقیق در عملیات ۲دکتر نیکخواهتحقیق در عملیات ۲۰۴۲

دکتر خاکدامنکنترل کیفیت آماریدکتر اسدیاقتصاد مهندیس پیشرفتهآقای داستان پورمدیریت مایلدکتر اسدیاقتصاد مهندیس پیشرفته۲۰۵

دکتر خاکدامنزنجیره تامین سبزدکتر خاکدامنمدیریت کیفیت و بهره وریدکتر خاکدامنزنجیره تامین سبز۲۰۶

۲۰۷

کارگاه کامپیوترکارگاه کامپیوتر۲۰۱
دکتر آقابابامدارهای منطقی۲۰۲

دکتر کیهاین پورسیستم های عاملدکتر فوالدیهوش مصنوعی۲۰۳

دکتر آقابابامحاسبات کوانتویمدکتر کیهاین پوریادگیری ماشین۲۰۴

دکتر حسیینمباین مهندیس برقدکتر مویس زادهتجزیه و تحلیل تصمیم گیریدکتر جوادیارزیایب کار و زمان۲۰۵

دکتر مویس زادهکنترل موجودی ۲دکتر اسدیسیستم های اطالعایت مدیریتدکتر محمدیطرح ریزی واحدهای صنعیت۲۰۶

دکتر جوادیطراحی سیستم های صنعیتدکتر محمدیقیمت گذاریدکتر مویس زادهاصول مهندیس لجستیک۲۰۷

۲۰۸

دکتر فوالدیسیستم های چندعامیلدکتر اسدیمدیریت ارتباط با مشتریاندفاع

۲۰۱

مهندس هوشمندمدیریت پروژه های فناوری اطالعاتمهندس هوشمندتجارت الکترونییکمهندس هوشمندمدیریت پروژه های فناوری اطالعاتمهندس هوشمندتجارت الکترونییک۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

دکتر محمدیزنجیره تامین تحلییلدکتر محمدیزنجیره تامین تحلییل۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷
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