
 

 

  
  گروه معارف اسالمي هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨دكتر  نوري نيمسال دوم آقاي  برنامه هفتگي

 ١٧:٣٠-١٩:٣٠  ١٧:٣٠-

١٥:٣٠ 

١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠ / روز  

 ساعت

مشاوره - پاسخگوئي دفتر مركز آموزشها  پژوهش پژوهش مشاوره - پاسخگوئي   شنبه 

 
 يكشنبه پژوهش پژوهش پژوهش پژوهش ژوهش

گروه -جلسه مركز  پژوهش پژوهش مشاوره- پاسخگوئي  مشاوره - پاسخگوئي   دوشنبه 

 
 سه شنبه   كالس كالس 

مشاوره- پاسخگوئي پژوهش پژوهش  كالس دانشكده علوم 

 

 كالس دانشكده علوم

 
 چهارشنبه



 

 

  
  گروه معارف اسالمي هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨آقاي دكتر امامي نيمسال دوم برنامه هفتگي 

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 شنبه پاسخگويي و مشاوره پاسخگويي و مشاوره پاسخگويي و مشاوره پاسخگويي و مشاوره مطالعه و پژوهش

 
 يكشنبه پاسخگويي و مشاوره كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم جلسه سازمان مركزي جلسه سازمان مركزي

 دوشنبه پاسخگويي و مشاوره كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق ساعت فرهنگي كالس دانشكده برق

 
 سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

دانشكده برقكالس  كالس دانشكده برق مطالعه و پژوهش حضور در دانشكده  

 علوم

حضور در دانشكده 

 علوم

 چهارشنبه



 

 

  گروه معارف اسالمي هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨دكتر كاملي نيمسال دوم  آقايبرنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 شنبه - مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش - -

 
كالس دانشكده 

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

 يكشنبه - پاسخگويي و مشاوره پاسخگويي و مشاوره

 كالس دانشكده

هوا فضا   

 كالس دانشكده ساعت فرهنگي

هوا فضا   

دهس دانشككال  

هوا فضا   

 
- 

 دوشنبه

 
كالس دانشكده 

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

پژوهشمطالعه و   سه شنبه - 

 كالس دانشگده  - -

 هوا فضا

 كالس دانشگده

هوا فضا   

- 

 

 چهارشنبه



 

 

  معارف اسالميگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز                                      

  ٩٧- ٩٨سركار خانم يگانه نيمسال دوم برنامه هفتگي 

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 شنبه مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق كالس دانشكده مكانيك مطالعه و تحقيق -

 
 يكشنبه مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق -

 دوشنبه مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان جلسات مركز -

 
تحقيقمطالعه و  -  سه شنبه مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق مطالعه و تحقيق 

 كالس دانشكده علوم - كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق    -

 
 چهارشنبه



 

 

  گروه معارف اسالمي هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨آقاي دكتر بيژن منصوري برنامه هفتگي 

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 كالس دانشكده برق

 

 كالس دانشكده برق

 

 كالس دانشكده علوم

 

 شنبه فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي

 
 يكشنبه - - - - -

 دوشنبه فعاليت هاي پژوهشي كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم ساعت فرهنگي كالس دانشكده علوم

 
 كالس دانشكده

بردارينقشه   

 سه شنبه فعاليت هاي پژوهشي مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان كالس دانشكده عمران

 فعاليت هاي پژوهشي حضور در دانشكده علوم حضور در دانشكده علوم

 

 فعاليت هاي پژوهشي

 

 فعاليت هاي پژوهشي

 
 چهارشنبه



 

 

ادبيات  فارسي و زبان انگايسيگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز  

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  دكتر نوروزي زادهخانم برنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

زبان عمومي 

)كامپيوتر(  

زبان عمومي 

)كامپيوتر(  

زبان عمومي 

)كامپيوتر(  

زبان عمومي 

)كامپيوتر(  

 شنبه -

 
)فيزيك(زبان عمومي  )شيمي(زبان عمومي   گروه (پژوهشيجاسه  - 

زبان   و ادبيات

)انگليسي  

 يكشنبه -

نگارش متون 

)علوم(دكتري  

 ساعت فرهنگي

)جلسات مركز(  

شوراي آموزشي  -

 دانشگاه

شوراي آموزشي 

 دانشگاه

 دوشنبه

 
)فيزيك(زبان عمومي  )شيمي(زبان عمومي    سه شنبه مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان 

 تحقيق و مطالعه

 

 تحقيق و مطالعه

 

 تحقيق و مطالعه

 

 تحقيق و مطالعه

 

 تحقيق و مطالعه

 
 چهارشنبه



 

 

  ادبيات  فارسي و زبان انگايسيگروه گروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم دكتر سلماني نژاد خانم  برنامه هفتگي
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

كالس دانشكده 

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

دوا كالس دانشكده م  شنبه - 

 
شوراي پژوهشي 

 دانشگاه

شوراي پژوهشي 

 دانشگاه

پژوهشتحقيق و  جلسه پژوهشي گروه جلسه پژوهشي گروه  

 
 يكشنبه

كالس دانشكده  جلسات مركز مشاوره با دانشجويان

 مكانيك

دا كالس دانشكده مو  دوشنبه - 

 
 تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش

 

 تحقيق و پژوهش مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان

 
 سه شنبه

 تحقيق و پژوهش

 

 تحقيق و پژوهش

 

كالس دانشكده 

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

 

- 

 چهارشنبه



 

 

  ادبيات  فارسي و زبان انگايسيگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  آقاي دكتر روح شادبرنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 شنبه كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق مطالعه و پژوهش

 

پژوهش گروهجلسه  مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش  يكشنبه مطالعه و پژوهش جلسه پژوهش گروه 

 دوشنبه كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق كالس دانشكده برق مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

 
 سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 
 چهارشنبه



 

 

  ادبيات  فارسي و زبان انگايسي  گروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  آقاي دكتر عليقلي زادهبرنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 كالس دانشكده

 نقشه برداري

 كالس دانشكده

 نقشه برداري

 شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش

 
 يكشنبه مطالعه و پژوهش جلسه گروه جلسه گروه كالس دانشكده عمران گالس دانشكده عمران

 دوشنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مشاوره دانشجويي جلسه مركز مشاوره دانشجويي

 
عمرانكالس دانشكده   سه شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش كالس دانشكده عمران 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 

 مطالعه و پژوهش

 
 چهارشنبه



 

 

  تربيت بدنيگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  آقاي مهندس حميديبرنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

كالس دانشكده  كالس دانشكده مكانيك كالس دانشكده مكانيك كالس دانشكده مكانيك

 مكانيك

كالس دانشكده 

 مكانيك

 شنبه

 
دانشكده علومكالس  كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم  يكشنبه 

گروه -جلسه مركز  مطالعه و پژوهش  دوشنبه مشاوره با دانشجويان كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران 

 
 سه شنبه كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران كالس تئوري دانشكده عمران مطالعه و پژوهش

با دانشجويانمشاوره  مشاوره با دانشجويان    مطالعه و پژوهش 

 
 چهارشنبه



 

 

  تربيت بدنيگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  آقاي دكتر هنروربرنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

پژوهشي فعاليت هاي فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي  شنبه فعاليت هاي پژوهشي 

 
 يكشنبه مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان مشاوره با دانشجويان

 دوشنبه فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي ساعت فرهنگي فعاليت هاي پژوهشي

 
پرديس علومكالس  كالس پرديس علوم  سه شنبه كالس پرديس علوم كالس پرديس علوم كالس پرديس علوم 

 كالس پرديس ونك

 

 كالس پرديس ونك

 

 كالس پرديس ونك

 

 كالس پرديس ونك

 

 كالس پرديس ونك

 
 چهارشنبه



 

 

  تربيت بدنيگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  خانم دكتر خدادادبرنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

 شنبه كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم

 
حضور در سازمان  فعاليت هاي پژوهشي

 مركزي

حضور در سازمان 

 مركزي

حضور در سازمان 

 مركزي

 يكشنبه فعاليت هاي پژوهشي

 جلسه گروه مشاوره با دانشجويان

)علوم(  

 جلسه مديران

)سازمان مركزي(  

 جلسه مديران

)سازمان مركزي(  

 دوشنبه حضور در سازمان مركزي

 
حضور در سازمان  مشاوره با دانشجويان فعاليت هاي پژوهشي

 مركزي

حضور در سازمان 

 مركزي

 سه شنبه فعاليت هاي پژوهشي

 كالس دانشكده علوم كالس دانشكده علوم

 

 كالس دانشكده علوم

 

 كالس دانشكده علوم

 

 چهارشنبه كالس دانشكده علوم



 

 

  تربيت بدنيگروه  هاي عمومي دانشگاه آموزش مركز

  ٩٧- ٩٨نيمسال دوم  هندس لطيفيمآقاي برنامه هفتگي 
  

١٥:٣٠-١٧:٣٠  ١٣:٣٠-١٥:٣٠  ٣٠/١٠-١٢  ٩- ٣٠/١٠  ٣٠/٧-٩ / روز  

 ساعت

دانشجويانمشاوره با    شنبه كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران 

 
 يكشنبه كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران كالس دانشكده عمران مشاوره با دانشجويان 

 دوشنبه فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي فعاليت هاي پژوهشي جلسات مركز 

 
لومكالس دانشكده ع مشاوره با دانشجويان  لومكالس دانشكده ع  لومكالس دانشكده ع   سه شنبه 

 - - - - 

 

 چهارشنبه



 

 

  


